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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
je potû‰ující skuteãnost, Ïe se díky Va‰í aktivní

podpofie a úãasti dafií v KDO drÏet tradice a rozvíjet
dal‰í klubovou ãinnost.

V˘boru V˘chodoãeské poboãky KDO dûkuji za
jeho kynologickou aktivitu. Zorganizoval pro v‰ech-
ny své ãleny, jejich rodinné pfiíslu‰níky a pfiátele
„Minipfiehlídku“ na‰ich plemen a soutûÏ „Lesní ná-
cvik Dr. Petra Valera“.  NezÛstala pozadu ani spá-
dová oblast západních âech, která pfiipravila pro
ãleny klubu hezky proÏit˘ den v Liblínû u Rokycan
v podobû druhého roãníku nácvikÛ s názvem „V˘-
cvikov˘ den KDO “. Za organizaci dne patfií podû-
kování Janu ·loufovi a Ing. Lence Fialové. Západo-
ãe‰i zajistili i první roãník klubov˘ch zkou‰ek vloh
nazvan˘ „1. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV CACT“. Doufáme, Ïe se
tato klubová akce stane v pfií‰tích letech dal‰í tradicí. Pozitivní je i pfiíslib jihomorav-
ské spádové oblasti k pofiádání tûchto ZV v pfií‰tím roce a moÏnost provûfiit vlohy
mlad˘ch pejskÛ i na Moravû. V leto‰ním roce se uskuteãnila jiÏ jubilejní X. Samostat-
ná klubová v˘stava, opût s vysokou úãastí 94 pfiihlá‰en˘ch jedincÛ na‰ich plemen.
Za pfiípravu dûkuji V˘chodoãeské poboãce a pofiadatelÛm.

V druhém pololetí pfiipravujeme dal‰í jubilejní kulatiny, jiÏ XL. (40.) CACIT Mezi-
národní v‰estranné zkou‰ky DO, a XXXIX. CACIT Klubovou soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO ve dnech 20. aÏ 21. záfií 2008 v Libûjovicích.
Chtûl bych Vás, ãleny i ostatní pfiíznivce dlouhosrst˘ch ohafiÛ i touto cestou pozvat na
tuto vrcholnou kynologickou akci KDO se zahraniãní úãastí. Potû‰it se s pejsky
a setkat se s pfiáteli, provází v‰echna na‰e setkání a dûlá klubovou ãinnost pro své
ãleny zajímavou.

Podrobnûji se o v‰ech zmínûn˘ch klubov˘ch akcích doãtete na stránkách tohoto
Zpravodaje i na internetov˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz.

V˘bor klubu pfiipravuje transparentní pravidla pro po-
tfiebnou moÏnost osvûÏení krve a zkvalitnûní na‰ich ple-

men, která budou fiádnû projednána na spádov˘ch
schÛzích a v pfiípadû schválení uvedena v Ïivot.

Zájem o klubové dûní mû tû‰í a je pro v˘bor
klubu zavazující a motivující. Dûkuji v˘boru

a v‰em organizátorÛm za jejich práci, ãlenÛm
klubu za soudrÏnost a konstruktivní pfiístup
ke zkvalitnûní ãinnosti.

Pfieji Dlouhosrst˘m zdar!

Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Za úspû‰né absolvování MRK 2006
Vofií‰ek Jaroslav Zdice
Jaroslav Veãefia ml. Budi‰ov

Za vítûzství MVZ KDO 2006
·limar Jaroslav Kfienovice u Slavkova

Za vítûzství MVZ KDO 2007
Fialová Lenka, Ing. N˘rsko

Za mimofiádné úsilí pfii zaji‰tûní prÛbûhu MVZ KDO v Sepekovû v r. 2007
Vitha Jan, Ing. Tábor

Za aktivní dlouhodobou spolupráci s KDO a pfiekladatelskou ãinnost ve pro-
spûch klubu
Cincibus Pavel, MUDr. SRN

Vyhnal Pavel Bystfiice u Bene‰ova
Vofií‰ek Jaroslav Zdice
Job Franti‰ek Brno  - Tufiany
Burian Jaroslav Velké Nûmãice
Novotn˘ Václav Li‰ov u â. Budûjovic
Mare‰ Jaroslav HefimanÛv Mûstec
Kochrda Josef Batelov
Popeláfi Franti‰ek Stonafiov
Pokorn˘ Jaromír Daãice
âervinka Josef Kolín
Pettrich Jaroslav ml. Tfiebenice

Netík Josef Podûbrady
Prá‰il Zdenûk Kounice
Pleva Jifií Pardubice
Doubek Jan Îinkovy
âástka Karel Praha 5
Lux Jaromír Praha 9
Ka‰par Jifií âelákovice
PraÏák Jifií Pfiimda
Fojt Václav, Ing. Trutnov
Polák Milan, Ing. Su‰ice

Vyznamenání KDO
Stfiíbrn˘ odznak KDO
Za 20 let ãlenství – od r. 1988

Zlat˘ odznak KDO
Za 30 let ãlenství - od r. 1978

Bambula Drahomír Jihlava
Zíka Jifií, Ing. Hradi‰tko

p. Medníkem
Hucula Ludûk Pavlíkov
Ka‰par Jaroslav Mohelnice
Sláma Antonín Ústí nad Labem

Za úspû‰né absolvování MKP 2006

Vofií‰ek Jaroslav Zdice
Jaroslav Veãefia ml. Budi‰ov
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Na‰i jubilanti
V roce 2008 se doÏívají v˘znamn˘ch Ïivotních jubileí tito na‰i ãlenové:

60 let

Felix Jaromír StaÀkov
KfiíÏ Jifií Kosiãky
Majer Jaroslav, Ing. âesk˘ Brod
Klepáã Jifií Chvalkovice v âechách
Macháãek Milo‰, Ing. Praha 4
Homolka Jaroslav Praha 6
Luxová Drahomíra Praha 9
K‰ána Josef Praha 10
Janeãka Otto, Ing. Pfierov
Diba Milan Zábofií
Benda Jindfiich st. ·títy
PraÏák Jifií Pfiimda
Valenta Ladislav ml. Trutnov
Fojt Václav, Ing. Trutnov
L˘r Ladislav Îamberk
Derka Jan Ivanovice na Hané
Kubiaczyk Raymond Thivencelle
Fojt Václav, Ing. Trutnov

65 let

Lebl Václav Bene‰ov u Prahy
·erá Marie, MVDr. Ivanãice
Bazala Jan Velké Pavlovice
Amcha Josef Chval‰iny
Radûj Josef StaÀkov
Povoln˘ Ladislav Strmilov
Vrtaník Vratislav Zdounky
Merta Josef Îehu‰ice
Bárta Pavel Libûchov
Lazar Vít Bobnice
Hejda Jan Pacov
Rada Josef Merklín u Pfie‰tic
Kopinec Jan, Ing. Statenice
Ho‰tiãka Ladislav Strakonice
Chlanda Jaroslav Blatná
Jakoubek Zdenûk Kamenice
Mihalík Franti‰ek Tábor
Procházka Vojtûch Vy‰kov

Blahopfiání JUDr. Karlu N˘vltovi
Na slavnostním zasedání k 15. v˘roãí zaloÏení

âeskomoravské kynologické unie, kterého se zú-
ãastnili zástupci ãlensk˘ch subjektÛ âMKU a zástup-
ci chovatelsk˘ch klubÛ, bylo pfiedev‰ím zhodnoce-
no uplynulé období, nastínûny dal‰í úkoly a na zá-
vûr byla pfiedána vyznamenání a medaile za dlou-
holetou zásluÏnou ãinnost pro ãeskou kynologii.
Mezi vyznamenan˘mi, mimochodem ve velice dob-
ré spoleãnosti, byl také ãestn˘ pfiedseda Klubu dlou-
hosrst˘ch ohafiÛ pan JUDr. Karel N˘vlt, kter˘ pfie-
vzal bronzovou medaili za dlouholetou ãinnost
rozhodãího z exteriéru i v˘konu, v˘znamn˘ podíl
na práci dozorãí rady âMKU a v neposlední fiadû
byla zmínûna práce ve vedení KDO, na kterou sou-
ãasné vedení klubu navazuje.

Blahopfiejeme JUDr. Karlu N˘vltovi k tomuto v˘znamnému ocenûní a radostnû
konstatujeme, Ïe se nejedná o poslední slovo, coÏ nám oslavenec v plném nasazení
stále dokazuje, nedávno napfi. ve funkcích hlavního rozhodãího na I. roãníku Memo-
riálu MVDr. Soukupa a na X. Samostatné klubové v˘stavû.

V˘bor KDO
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70 let

Gajeck˘ Václav Praha 9 - Újezd n. Lesy
JeÏek Ladislav Vamberk
Gruss Franti‰ek Dobru‰ka
Dobiá‰ Antonín Val. Mezifiíãí

75 let

Hrub˘ Karel Beroun
Procházka Miroslav Praha 9
Setzer Ota, Ing. Jablonec nad Jizerou

80 let

Ott Jaroslav Jaromûfi
Láník Josef Okfií‰ky

81 let

Wurm Stanislav Fr˘dlant v âechách
Kozlík Jan Miro‰ov

82 let

Petrásek Vladimír Uhlífiské Janovice
N˘vlt Karel, JUDr. Praha 6

87 let

Zeman Václav Klatovy

88 let

·evãík Stanislav Îeleã
Valenta Ladislav st. Trutnov

Vzpomínáme
Ná‰ pfiítel Otto ·tûpánek

Pfiítel Otto ·tûpánek se narodil v okrese Ná-
chod, v Jaromûfii dne 30. 7. 1914. V Hradci Krá-
lové vystudoval obchodní akademii a pokraão-
val v Liberci studiem nûmãiny. Po válce, v pûta-
ãtyfiicátém nastoupil do funkce ekonoma na
Lesní úfiad v Bechyni, v roce 1948 byl pfieloÏen
na Lesní úfiad ve Franti‰kov˘ch Lázních, ale ani
tam nebyla jeho koneãná. Místo úãetního po-
sléze dostal na Lesním úfiadû v Teplé u Marián-
sk˘ch Lázní v roce 1952, kde setrval aÏ do dÛ-
chodu. A tam, uprostfied drsné, ale krásné pfiírody konãila jeho pouÈ. Tam zÛstal
a zapustil své kofieny do Slavkovského lesa, kter˘ nesmírnû miloval. V pozdním dÛ-
chodovém vûku pÛsobil Otto jako stráÏce v CHKO Slavkovsk˘ les.

Vychovával nové generace lesníkÛ a pfiátel pfiírody. Po padesát let ho vûrnû do-
provázelo mnoho ãtyfinoh˘ch pfiátel MMO. Prvního MMO, pejska Jerryho von Selle,
koupil na inzerát ze Slovenska v roce 1938. Jeho foto uvefiejnil v knize s názvem
Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi na str. 14 jeho pfiítel Petr Buba.

Chovatelská stanice Ml˘Àany, pojmenovaná po zatopené obci Îlutickou pfiehra-
dou, oslavila svÛj první vrh v roce 1960. Fenka MMO Luna ze Sokolíãka zahájila
dlouholetou ‰lechtitelskou práci pfiítele ·tûpánka.

Vidím ho sedût u zlatého moku v restauraci v Ch˘‰i. Pfiipomínám mu klobouk,
kter˘ ustaviãnû zapomínal. Ráda vzpomínám na jeho krásné barvité lovecké pfiíbûhy,
na jeho mysliveckou druÏnost, kterou velmi zdÛrazÀoval, na jeho troubení na borlici,
na jeho motorku s tzv. pávem, na které jezdil je‰tû v devadesáti letech!!!, na jeho
nádhern˘ srub uprostfied tepelsk˘ch panelákÛ, a vÛbec na nûj jako na nádherného
ãlovûka, kter˘ nám tu bude chybût. âest jeho památce!

                                                                                                                           
Za nás v‰echny Jana ·mídová
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Hospodafiení KDO v roce 2007
V roce 2007 bylo dosaÏeno zisku 50.362,00 Kã, coÏ je mírné sníÏení proti roku

2006 o cca 8.000,00 Kã.
Údaj o zisku v roce 2007 je optimistick .̆ Ménû optimistické jsou vyhlídky leto‰ní-

ho roku. Neustále se zvy‰ují náklady na provoz klubu, jako je po‰tovné, ceny pohárÛ,
odmûny rozhodãím, tisk Zpravodaje. Kromû toho se plánují klubové zkou‰ky vloh,
v˘jezdy na zkou‰ky do zahraniãí.

Pfiitom se nedafií zastavit úbytek poãtu ãlenÛ, coÏ pfiímo ovlivÀuje pfiíjem ãlen-
sk˘ch pfiíspûvkÛ, a tedy hlavní zdroj pfiíjmÛ klubu. âlenská základna klubu vykazova-
la k 31. 12. 2007 672 ãlenÛ, z toho je 12 ãestn˘ch ãlenÛ. V roce 2007 ubylo 68 ãle-
nÛ, z toho bylo 5 úmrtí. Znamená to, Ïe 63 ãlenÛ nezaplatilo pfiíspûvek a jejich ãlen-
ství bylo zru‰eno. To je velice varovné ãíslo.

Zdroj ãlenské základny vzniká pfii pfiedávání ‰tûÀat. Mûlo by b˘t pravidlem, ne-li
povinností chovatele, aby dokázal v˘hody ãlenství vysvûtlit a zdÛraznit. Toto se t˘ká
i ãlenÛ v˘boru klubu. Pro neãleny by se ve‰keré poplatky mûly v˘raznû pfiehodnotit.

Dal‰ím neopomenuteln˘m zdrojem pfiíjmÛ jsou sponzorské dary. I v této oblasti
do‰lo k poklesu. Prakticky se zapojují pouze myslivecká sdruÏení pofiádající klubo-
vou soutûÏ.

Stál˘m dárcem zÛstává MVDr. Îìársk ,̆ i kdyÏ neãlen, poskytl pfiíspûvek
13.000,00 Kã (bylo by vhodné udûlit mu ãestné ãlenství nebo alespoÀ posílat Zpra-
vodaje).

V minulém Zpravodaji ã. 75/2007 vy‰la nabídka na objednání triãek a poloko‰ilí
s logem klubu. Proto, aby mûlo vÛbec smysl nechat tato triãka vyrobit, by bylo potfie-
ba zajistit zájemce alespoÀ na 100 ks (mj. se od tohoto poãtu odvíjí i nabídka ceny od
v˘robce). Zatím je zájem o 12 ks, a to je opravdu málo.

Pro dokreslení v˘‰e uvedeného uvádím:

Celkové v˘nosy (pfiíjmy) klubu ãinily v roce 2007 326.772,00 Kã, z toho ãlenské
pfiíspûvky ãinily 199.200,00 Kã, chovatelské poplatky zhruba 19.000,00 Kã. V˘‰e pfií-
jmÛ u ostatních poloÏek – startovného na klubov˘ch zkou‰kách, v˘stavních poplatkÛ
– je pfiímo úmûrná poãtu úãastníkÛ na tûchto akcích (v˘stavní poplatky ãinily zhruba
34.000,00 Kã, startovné 22.000,00 Kã).

Nezanedbatelnou poloÏkou pfiíjmÛ jsou pfiíspûvky âMKJ 26.000,00 Kã.
Proti tomu jsou ov‰em náklady, které ãinily v roce 2007 276.410,00 Kã. Z toho

nejvy‰‰í poloÏku tvofiily náklady na tisk a distribuci dvou vydání ZpravodajÛ
94.500,00 Kã, dále na klubové zkou‰ky 72.000,00 Kã. Náklady v souvislosti
s klubovou v˘stavou ãinily 15.000,00 Kã. ÚãastníkÛm zkou‰ek v zahraniãí byly v roce
2007 poskytnuty pfiíspûvky ve v˘‰i 15.500,00 Kã.

Ladislav Hubata
ekonom KDO

Zpráva o ãinnosti V˘chodoãeské poboãky KDO
V˘chodoãeskou poboãku (VâP) KDO fiídí pûtiãlenn˘ v˘bor za dozoru jednoho

revizora. Mezi v˘roãními schÛzemi, které se konají vÏdy v termínu po spádové schÛ-
zi KDO, se v˘bor schází tfiikrát roãnû.

Jedenkrát roãnû vydáváme obûÏník, ve kterém informujeme na‰e ãleny o ãin-
nosti VâP, o jednotliv˘ch akcích KDO, termínech v‰ech kynologick˘ch akcí
v jednotliv˘ch okresech a zvefiejÀujeme na‰e sponzory.

Jednou z hlavních ãinností je propagace na‰ich plemen jak u odborné, tak
i laické vefiejnosti.

Dle pravidel VâP zástupce na‰ich plemen na rÛzn˘ch zkou‰kách z v˘konu od-
mûÀujeme. Pokud se zúãastní tfii a více na‰ich jedincÛ na jednûch zkou‰kách, dostá-
vá nejlep‰í z nich diplom a cenu od na‰ich sponzorÛ. Pro leto‰ní rok 2008 jsme
zakoupili navíc triãka s logem KDO, abychom mohli vítûze odmûnit. Nejvût‰í poãet
dlouhosrst˘ch ohafiÛ absolvovalo zkou‰ky v loÀském roce na okrese Hradec Králo-
vé, a to 16 psÛ. Nejvût‰í zásluhu má chovatelská stanice z JabloÀové zahrady cho-
vatele Ladislava Perného, ze které bylo pfiedvedeno celkem 9 VMO. Úspûchem této
chovatelské stanice bylo i vítûzství na leto‰ní X. Samostatné klubové v˘stavû v Praze
v soutûÏi o nejhezãí chovatelskou skupinu. Potû‰iteln˘ je i zvedající se poãet pfiedve-
den˘ch jedincÛ na okrese Chrudim, a to pfiedev‰ím zásluhou chovatelské stanice
z Mûstce chovatele Jaroslava Mare‰e, kter˘ s VMO zvítûzil na PZ a úspû‰nû absolvo-
val LZ se svou mladou fenou Etou z Mûstce. Jeho syn Jaroslav Mare‰ ml. úspû‰nû
vedl fenu Dinu z Mûstce na XXXVIII. KS - MVZ DO, MMO a VMO KDO v r. 2007
v Sepekovû, kde obsadili v I. cenû druhé místo. Fena byla vyhlá‰ena vítûzem práce
v poli a získala titul Res. CACT. Na okrese Pardubice zvítûzila fena MMO Frona ze
Sezemsk˘ch boreãkÛ s pln˘m poãtem bodÛ na ZV a reprezentovala klub na soutûÏi
druÏstev o Pohár hejtmana Pardubického kraje. Pardubické druÏstvo tuto soutûÏ vy-
hrálo.

Velice nav‰tûvovanou a úspû‰nou akcí VâP se stala v˘roãní ãlenská schÛze spo-
jená s minipfiehlídkou psÛ a soutûÏním nácvikem o pohár PhDr. Petra Valera. Tuto
akci od loÀského roku organizujeme vÏdy poslední dubnov˘ víkend v krásném areá-
lu BaÏantnice Luhy, kterou nám ochotnû pronajímá majitel, pan Kinsk .̆

Po zahajovacím nástupu jiÏ tradiãnû probûhne pfiehlídka v‰ech zúãastnûn˘ch
psÛ. Pod odborn˘m vedením pana ZdeÀka Horáka je kaÏd˘ pes pfiedstaven poãet-
né, asi ‰edesátiãlenné koronû, která pak tajn˘m hlasováním urãí vítûze. Vítûz získá
diplom a pohár VâP. V loÀském roce se pfiehlídky zúãastnilo 25 a v leto‰ním jiÏ 33
psÛ v‰ech tfií plemen. Vítûzem v tomto roce se stal VMO Adan od Hofienické tvrze
pana Jaroslava ·karytky. Druhé místo získal VMO Dag z JabloÀové zahrady vÛdce
Franti‰ka Prá‰ila a tfietí místo obsadil DO Sandy z Ka-Mir Bohemia s vÛdcem Vladi-
mírem Skalick˘m.

Po této akci jsme se pfiesunuli do chaty, kde v pfiátelském a pracovním duchu
probûhla v˘roãní ãlenská schÛze, která projednala a schválila hlavní úkoly VâP.
Kladnû byla hodnocena na‰e spolupráce s v˘borem KDO pfii zaji‰Èování leto‰ní kvût-
nové X. Samostatné klubové v˘stavy v Praze, pro kterou jsme zabezpeãili zhotovení
a osazení smûrov˘ch ukazatelÛ k v˘stavi‰ti a stavûní v˘stavních kruhÛ. Na MVZ KDO
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v Sepekovû v r. 2007 jsme pro plnûní zkou‰kov˘ch disciplín dodali ‰est kusÛ zajícÛ,
také jsme zajistili úãast tlumoãnice pro nûmecké rozhodãí.

Po skonãení schÛze nastoupili pfiihlá‰ení soutûÏící k zahájení soutûÏního nácvi-
ku PhDr. Petra Valera. Zde probíhaly disciplíny odloÏení, pfiiná‰ení li‰ky z ohrádky,
‰oulaãka, vleãka baÏanta ve tvaru „U“ a pfiinesení tfií kusÛ baÏantÛ v lese ze vzdále-
nosti asi 60 m v ãasovém limitu. Této soutûÏe se v loÀském roce zúãastnilo 12 psÛ,
letos celkem 17, coÏ svûdãí o narÛstajícím zájmu majitelÛ dlouhosrst˘ch ohafiÛ o tuto
akci. Vítûzem se stal s pln˘m poãtem bodÛ VMO Adan od Hofienické tvrze veden˘
Jaroslavem ·karytkou. Druhé místo obsadila fena Endy z Mûstce vedená Josefem
Jedliãkou a tfietí místo obsadil VMO Chanel z Jano‰ovy louky veden˘ Jaroslavem
·karytkou.

Po vyhlá‰ení vítûzÛ, pfiedání hodnotn˘ch cen kaÏdému soutûÏícímu, vûnovan˘ch
na‰imi stál˘mi sponzory, a za zvuku slavnostních fanfár byl dal‰í úspû‰n˘ den
v odpoledních hodinách ukonãen.

Dlouhosrst˘m ohafiÛm zdar!
Josef Jeník, pfiedseda VâP

Úãastníci minipfiehlídky psÛ a soutûÏního nácviku o pohár PhDr. Petra Valera V˘chodoãeské
poboãky KDO

Nácvik Dr. Valera – odloÏení pejskÛ
Vpravo: Úspû‰n˘ vÛdce Jaroslav
·karytka a jeho VMO Adan
od Hofienické tvrze a Chanel
z Jano‰ovy louky

Smûrnice v˘boru KDO pro udûlování zlat˘ch
a stfiíbrn˘ch klubov˘ch odznakÛ

I.
V‰eobecná  ustanovení

A. V˘bor klubu, ve snaze ocenit dlouhodobou vûrnost ãlenÛ k na‰emu chovatelské-
mu klubu, obûtavou funkcionáfiskou ãinnost i zásluhy o chov a v˘cvik psÛ na‰ich
plemen, bude udûlovat zlaté a stfiíbrné klubové odznaky.

B. Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatel-
sk˘ch klubÛ.

C. Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny cizím státním pfiíslu‰níkÛm a za-
hraniãním chovatelsk˘m klubÛm.

II.
Stfiíbrn˘ klubov˘ odznak

1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:
a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 20 let;
b) ktefií se zúãastní s jedním psem na‰eho plemene Memoriálu Richarda Knolla

nebo zvítûzí na klubov˘ch v‰estrann˘ch zkou‰kách KDO;
c)  ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách tfii psy na‰ich plemen;
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen;
e) ktefií po 10 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo

pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu
KDO.

2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-
tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie.

3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-
bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO.

III.
Zlat˘ klubov˘ odznak

1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:
a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 30 let;
b) ktefií úspû‰nû pfiedvedou dva psy na‰eho plemene na Memoriálu Richarda

Knolla nebo dvakrát zvítûzí na V‰estrann˘ch klubov˘ch zkou‰kách KDO a ti,
ktefií se zúãastní s jedním psem na‰eho plemene Memoriálu Karla Podhajské-
ho;

c) ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách pût psÛ na‰ich plemen;
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen;
e) ktefií po 15 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo
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pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu
KDO.

2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-
tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie.

3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-
bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO.

IV.
Závûreãná ustanovení

1. V‰em ãlenÛm klubu, pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ i pfiedstavitelÛm
zahraniãních klubÛ, kter˘m budou stfiíbrné a zlaté odznaky udûleny, bude záro-
veÀ pfiedáno ãestné uznání.

2. ¤ádnou a úplnou evidencí uveden˘ch vyznamenání bude povûfien ãlen v˘boru.
ZároveÀ bude povûfien úschovou klubov˘ch odznakÛ.

3. Udûlení odznakÛ projednává a schvaluje v˘bor KDO. V bodech b) je ãlen povi-
nen doloÏit úãast pfiíslu‰n˘mi tabulkami.

Tato smûrnice byla projednána a schválena v˘borem KDO na zasedání dne 26. 11.
2006 v PrÛhonicích

Smûrnice k propÛjãování vyznamenání âMMJ
k § 12 odst. 2 písm. i), § 16 odst. 3 písm. g) a § 4 písm. e) Stanov

âl. 1
âeskomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obûtavou práci vykonanou

ve prospûch myslivosti, ochrany zvûfie a jejího Ïivotního prostfiedí a rozvoje mysli-
veck˘ch tradic, propÛjãuje myslivecká vyznamenání sv˘m ãlenÛm, právnick˘m oso-
bám, organizaãním jednotkám âMMJ, v˘znamn˘m osobnostem vefiejného Ïivota a téÏ
neãlenÛm, ktefií se mimofiádnû zaslouÏili o rozvoj myslivosti. Vedle vyznamenání lze
udûlit i vûrnostní medaili, ãestné uznání a ãestné ãlenství.

âl. 2
âestn˘ mysliveck˘ fiád a podmínky jeho propÛjãování

1. Nejvy‰‰ím vyznamenáním âMMJ je âestn˘ mysliveck˘ fiád – mÛÏe b˘t propÛjãen
jen fyzick˘m osobám za dlouholetou aktivní práci pro myslivost, ktefií svojí ãin-
ností vykazují zcela mimofiádné úspûchy ‰irokého v˘znamu v rozvoji myslivosti,
na úseku organizátorském a vzdûlávacím, vûdeckém, umûleckém, v˘tvar-
ném, hudebním, literárním, na úseku v˘zkumném, chovatelském, ochrany zvûfie
a jejího Ïivotního prostfiedí, kynologické ãinnosti, zachovávání mysliveck˘ch tra-
dic a mezinárodní spolupráce. Tato ãinnost musí mít celostátní a mezinárodní
v˘znam.

2. PropÛjãení âestného mysliveckého fiádu je v˘razem hluboké úcty a vysokého
uznání za zcela mimofiádné zásluhy o rozvoj myslivosti. Nutn˘m pfiedpokladem
k jeho propÛjãení je dlouholetá aktivní odborná a vefiejná ãinnost na úseku orga-
nizátorském, vzdûlávacím, vûdeckém, umûleckém, na úseku mysliveckého v˘-
zkumu, chovatelském, ochrany zvûfie a jejího Ïivotního prostfiedí, zachovávání
mysliveck˘ch tradic a mezinárodní spolupráce, spoleãnû s pfiíkladn˘mi morální-
mi a charakterov˘mi vlastnostmi. Navrhovan˘ nemusí b˘t nositelem vyzname-
nání „Za zásluhy o myslivost“.

3. âestn˘ mysliveck˘ fiád bude propÛjãen v˘jimeãnû. V˘bûr navrhovan˘ch musí b˘t
proto proveden odpovûdnû, nároãnû, aby odpovídal poÏadavkÛm smûrnic a aby
se nejvy‰‰í pocty dostalo tûm, ktefií se o rozvoj myslivosti nejvíce zaslouÏili.

âl. 3
Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ a podmínky jejich

propÛjãování
1. I. stupeÀ – Zlat˘ odznak

MÛÏe b˘t propÛjãen za dlouholeté mimofiádné zásluhy v myslivecké ãinnosti nebo
za zvlá‰È dÛleÏitou a aktivní ãinnost ve prospûch na‰í myslivosti na úseku chova-
telském, organizátorském, vzdûlávacím, vûdeckém, umûleckém a zachovávání
mysliveck˘ch tradic.
Za ní se povaÏuje:
a) dlouholetá ãinnost v okresních orgánech a komisích âMMJ
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b) dlouholetá ãinnost kynologick˘ch a stfieleck˘ch rozhodãích, ãinnost v orgá-
nech chovatelsk˘ch klubÛ

c) dlouholetá ãinnost lektorÛ a zku‰ebních komisafiÛ a v˘chova mládeÏe
d)ãinnost ve vrcholn˘ch orgánech a komisích âMMJ
e) dlouholeté úspû‰né vedení líhÀafisk˘ch stfiedisek, stfielnic, umûl˘ch nor a ji-

n˘ch úsekÛ ãinnosti âMMJ
f) dlouholetá vûdecká a publikaãní ãinnost v oblasti myslivosti
g )funkce v mezinárodních komisích a mysliveck˘ch organizacích
h) dlouholetá (minimálnû 20 let) funkce v mysliveck˘ch sdruÏeních.

2. II. stupeÀ – Stfiíbrn˘ odznak
MÛÏe b˘t propÛjãen za dlouholetou obûtavou práci ve prospûch myslivosti, za
uskuteãnûní zvlá‰È dÛleÏit˘ch úkolÛ na úseku organizátorském a vzdûlávacím,
vûdeckém, zachovávání mysliveck˘ch tradic, chovatelském, ochrany zvûfie a její-
ho Ïivotního prostfiedí, které sv˘m v˘znamem pfiesahují rámec okresu.

3. III. stupeÀ – Bronzov˘ odznak
MÛÏe b˘t propÛjãen za trvale prospû‰nou ãinnost pro myslivost, na úseku organizá-
torském, zachovávání mysliveck˘ch tradic, ochrany zvûfie a jejího Ïivotního prostfiedí,
na úseku chovatelském a za zásluhy o rozvoj myslivosti, které mají okresní v˘znam.

âl. 4
Vûrnostní medaile a podmínky jejího udûlení

Vûrnostní medaile mÛÏe b˘t udûlena ãlenÛm, ktefií jsou nepfietrÏitû ãleny âMMJ po
dobu 30 let, aktivnû se úãastní myslivecké ãinnosti a nebyly vÛãi jejich ãinnosti vznese-
ny váÏné v˘hrady, a pfii tom nesplÀují kriteria pro udûlení nûkterého vyznamenání.

âl. 5
âestné uznání a podmínky jeho udûlení

âestné uznání mÛÏe b˘t udûleno za zásluÏnou a obûtavou práci v mysliveck˘ch
organizacích a za plnûní úkolÛ v oblasti kulturní, organizaãní, zachovávání myslivec-
k˘ch tradic, spoleãenské a na úseku loveckého stfielectví, kynologie a práce s mláde-
Ïí, pfiípadnû dal‰í ãinnosti související s myslivostí. Spolu s ãestn˘m uznáním se pfie-
dává odznak ãestné uznání.

âl. 6
âestné ãlenství a podmínky jeho udûlení

1. âestné ãlenství mÛÏe b˘t udûleno:
a) ãlenÛm, nebo dfiívûj‰ím ãlenÛm, âMMJ, zejména tûm, ktefií dlouhodobû pracovali

v myslivosti a zaslouÏili se o její rozvoj a pro vûk, nebo dravotní dÛvody nemohou
v celém rozsahu plnit povinnosti vypl˘vající pro ãleny âMMJ ze stanov âMMJ

b) ãlenÛm, nebo dfiívûj‰ím ãlenÛm, ktefií se podílejí v˘znamn˘m zpÛsobem na
rozvoji myslivosti nebo dosáhli v˘znaãn˘ch v˘sledkÛ v mysliveckém v˘zkumu
nebo se zaslouÏili vûdeckou, literární nebo umûleckou ãinností nebo jinou prací
o ãeskou myslivost

c) v˘znamn˘m osobám vefiejného Ïivota v âR jako projev jejich celospoleãenské
práce

d) cizím státním pfiíslu‰níkÛm, ktefií se zaslouÏili o rozvoj myslivosti a na tomto
úseku  spolupracovali s âMMJ.

2. âestní ãlenové âMMJ, jimÏ bylo ãlenství udûleno podle odst. 1 písm. a), b), mají
ve‰kerá práva ve smyslu ustanovení § 6 stanov âMMJ. Tito ãlenové jsou osvobo-
zeni od placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ.  Za tyto ãleny platí navrhovatel (OMS) pou-
ze ãást ãlenského pfiíspûvku, rovnající se v˘‰i pojistného pro ãlena âMMJ.

âl. 7
Pravomoc k propÛjãení vyznamenání a udûlení vûrnostních medailí,

ãestného uznání a ãestného ãlenství
1. âestn˘ mysliveck˘ fiád mÛÏe b˘t propÛjãen podle potfieby a uváÏení pfii zvlá‰tû

v˘znamn˘ch mysliveck˘ch pfiíleÏitostech.
2. Myslivecká vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I., II., III. stupnû se propÛjãují

a vûrnostní medaile a ãestné uznání se udûlují zpravidla jednou do roka, a to
u pfiíleÏitosti „âervna - mûsíce myslivosti a ochrany pfiírody“. Mimo tento termín je
lze propÛjãit ãi udûlit v mimofiádn˘ch pfiípadech. Myslivecká vyznamenání se pro-
pÛjãují od III. stupnû aÏ k I. stupni, nejdfiíve po 5 letech od obdrÏení niÏ‰ího stupnû.

3. Myslivecká rada âMMJ mÛÏe propÛjãit kter˘koliv druh vyznamenání, vûrnostní
medaili a ãestné uznání. V˘luãnû jí v‰ak pfiíslu‰í:
a) propÛjãovat âestn˘ mysliveck˘ fiád

vyznamenání I. stupnû
vyznamenání cizím státním pfiíslu‰níkÛm

b) udûlovat âestné ãlenství
4. Okresní myslivecké spolky mohou:

a) propÛjãovat vyznamenání II. stupnû
vyznamenání III. stupnû

b) udûlovat vûrnostní medaile a ãestné uznání

âl. 8
Podávání návrhÛ na propÛjãení vyznamenání a udûlení vûrnostní

medaile, ãestného uznání a ãestného ãlenství
1. Návrhy na vyznamenání, vûrnostní medaile, ãestné uznání a ãestné ãlenství, o jejichÏ

propÛjãení ãi udûlení rozhodne myslivecká rada âMMJ, jí pfiedkládá její kulturnû-
propagaãní komise. Jejím prostfiednictvím pfiedkládají návrhy OMS âMMJ, chovatel-
ské kluby, Klub sokolníkÛ, trubaãÛ a fotografÛ, jednatel âMMJ, komise âMMJ a do-
zorãí rada âMMJ. Návrhy musí b˘t zaslány kulturnû-propagaãnímu oddûlení sekreta-
riátu âMMJ na pfiedepsaném tiskopise do konce února. Pfiedkládá-li kulturnû-propa-
gaãní komise stanovisko k návrhu nûkoho jiného, pfiipojuje k nûmu svoje vyjádfiení.

3. Vyznamenání I. stupnû by mûlo b˘t navrhováno po peãlivém uváÏení, a to v jed-
nom kalendáfiním roce zhruba 1 vyznamenání na kaÏd˘ch, i zapoãat˘ch 500 ãle-
nÛ âMMJ organizaãní jednotky, která návrh podává.

4. Návrhy, o nichÏ rozhoduje myslivecká rada OMS, jí pfiedkládá kulturnû-propagaã-
ní komise OMS, jejím prostfiednictvím se pfiedkládají také návrhy mysliveck˘ch
sdruÏení a ostatních subjektÛ.
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5. âMMJ vede centrální evidenci propÛjãen˘ch vyznamenání. NiÏ‰ím organizaãním
stupÀÛm poskytuje v jejich pravomoci udûlovaná vyznamenání, vûrnostní medai-
le a ãestná uznání na základû seznamu s uvedením jména, data narození a byd-
li‰tû.
Sekretariát âMMJ zvefiejní propÛjãená vyznamenání I. stupnû a âestné myslivec-
ké fiády a udûlená ãestná ãlenství ve Vûstníku âMMJ a v ãasopise Myslivost. Ne-
schválené návrhy se nezdÛvodÀují.

6. Rozhodnutí o ãestném ãlenství se dává na vûdomí OMS âMMJ místa trvalého
bydli‰tû jmenovaného, jenÏ ho vede v evidenci a vystavuje mu ãlensk˘ prÛkaz.
Sekretariát âMMJ vede seznam ãestn˘ch ãlenÛ.

âl. 9
Pfiedávání vyznamenání

1. Pfiedávání vyznamenání, která propÛjãila MR âMMJ, pfiedají vyznamenan˘m oso-
bám povûfiení ãlenové myslivecké rady âMMJ, pfiípadnû pfiedsedové OMS. âest-
n˘ mysliveck˘ fiád pfiedává zpravidla pfiedseda MR âMMJ, jednatel âMMJ a po-
vûfiení ãlenové MR âMMJ.

2. Vyznamenání propÛjãená OMS pfiedají povûfiení ãlenové myslivecké rady OMS.
3. Myslivecká vyznamenání propÛjãená „in memoriam“, jakoÏ i pfiíslu‰né doklady,

budou pfiedány pozÛstal˘m osobám

âl. 10
Doklady o vyznamenání, vûrnostní medaili, ãestném uznání

a ãestném ãlenství
1. Spolu s vyznamenáním, vûrnostní medaili a ãestn˘m uznáním bude pfiedán do-

klad o propÛjãení vyznamenání, kter˘ je souãasnû prÛkazem o oprávnûní nosit
vyznamenání, vûrnostní medaili ãi odznak ãestného uznání. Doklad vydá ten or-
gán, kter˘ vyznamenání propÛjãil nebo vûrnostní medaili ãi ãestné uznání udûlil.

2. âestn˘ ãlen obdrÏí dekret o ãestném ãlenství a ãlensk˘ prÛkaz s oznaãením „âestn˘
ãlen âMMJ“.

âl. 11
No‰ení vyznamenání, vûrnostní medaile a odznaku ãestného uznání

1. Myslivecká vyznamenání je oprávnûna nosit pouze osoba, které bylo vyzname-
nání propÛjãeno. Toto oprávnûní nelze pfienést na jinou osobu. V pfiípadû smrti
vyznamenané osoby bude propÛjãené vyznamenání i vystaven˘ doklad pone-
chán pozÛstal˘m, na které v‰ak nepfiechází právo vyznamenání nosit. TotéÏ pla-
tí o udûlen˘ch vûrnostních medailích a odznacích ãestn˘ch uznání.

2. Myslivecká vyznamenání, popfiípadû vûrnostní medaile, se nosí na pravé stra-
nû prsou, nejvy‰‰í vyznamenání nejblíÏe k srdci na mysliveckém odûvu. Vy-
znamenání I., II., III. stupnû je sloÏeno ze dvou samostatn˘ch ãástí, tj. odzna-
ku a stuÏky. StuÏku lze nosit samostatnû na mysliveckém odûvu pfii bûÏné
myslivecké ãinnosti. Odznak se nosí spoleãnû se stuÏkou pfii slavnostních
mysliveck˘ch pfiíleÏitostech, a to tak, Ïe stuÏka je umístûna cca 1 cm symetric-
ky nad odznakem.

3. Vyznamenání propÛjãena právnick˘m osobám, orgánÛm a kolektivním ãlenÛm
budou vystavena na ãestném místû. Tato vyznamenání nemohou nosit jednotlivé
osoby.

âl. 12
Odnûtí vyznamenání a ãestného ãlenství

1. PropÛjãené vyznamenání bude odÀato, jestliÏe bude dodateãnû zji‰tûno, Ïe ne-
byly splnûny podmínky pro jeho propÛjãení nebo Ïe vyznamenaná osoba není
hodna vyznamenání nosit.

2. Vyznamenání musí b˘t odÀato, jestliÏe bude vyznamenaná osoba pravomocn˘m
opatfiením vylouãena z âMMJ nebo se dopustí pfiestupku v ãinnosti, za kterou
bylo vyznamenání propÛjãeno. Vyznamenání bude také odÀato osobám, které
byly pravomocnû odsouzeny pro úmysln˘ trestn˘ ãin k nepodmínûnému trestu
odnûtí svobody.

3. Vyznamenání odejme orgán âMMJ, kter˘ je propÛjãil a vrátí ho sekretariátu âMMJ,
kter˘ provede zmûnu v evidenci.

4. âestné ãlenství mÛÏe b˘t odÀato v pfiípadû, Ïe zaniknou dÛvody, které vedly
k udûlení, nebo proto, Ïe ãestnému ãlenu bylo prokázáno jednání, pro které musí
b˘t ãlen âMMJ doãasnû nebo trvale vylouãen z ãlenství âMMJ podle § 9 odst. b)
Stanov âMMJ. O odnûtí ãestného ãlenství rozhoduje myslivecká rada âMMJ.

âl. 13
1. Touto smûrnicí se zru‰uje smûrnice k propÛjãování vyznamenání zvefiejnûná ve

Vûstníku âMMJ 1/1995, pfiiãemÏ doposud propÛjãená vyznamenání, pokud ne-
byla odejmuta, zÛstávají nedotãena.

2. Tato smûrnice byla schválena mysliveckou radou âMMJ dne 27. 11. 1998 a nab˘-
vá úãinnosti dnem 1. 1. 1999.
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Klubové v˘stavy a zkou‰ky z v˘konu
ve 2. pololetí 2008
Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû
termín: sobota 11. 10. 2008
místo: Praha 6, Vokovice – kemp DÏbán
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,
                                               Vítûz speciální v˘stavy
uzávûrka pfiihlá‰ek: 1. uzávûrka 8. 9. 2008, 2. uzávûrka 22. 9. 2008
pfiihlá‰ky zasílejte: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

JUDr. Karel N˘vlt
âZU - Kam˘cká 121
165 21 Praha 6
tel. 224 383 421, mobil 605 053 626

Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu.
Propozice a pfiihlá‰ku najdete na internetov˘ch stránkách www.ohardlouhosrsty.ic.cz
v odkazu Klubové akce/Klubové v˘stavy 2008.

XL. (40.) CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO

a XXXIX. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
DO, MMO a VMO (DO, pokud se nezúãastní XL. CACIT MVZ DO)
termín: 20. - 21. 9. 2008
místo: Libûjovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. 8. 2008
pfiihlá‰ky pfiijímá: MVDr. Miroslav Kalich

Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. 571 624 513, 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku, kterou najdete na konci Zpravodaje.

Die Hauptunterschiedene Deutsch - Östereichische und Tschechische Ordnung-
sprüfung (Podstatnûj‰í rozdíly nûmeckého a ãeského zku‰ebního fiádu v jednotliv˘ch
disciplinách) – www.ohardlouhosrsty.ic.cz – aussuchen Abschlagsbrett Zku‰ební fiády.
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První roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra
Soukupa – ZV CACT KDO
Zábofií - Libovice, 3. kvûtna 2008

Dne 3. kvûtna se uskuteãnil l. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV
se zadáním titulu CACT. Memoriál byl zorganizován na základû poÏadavku existen-
ce pravidelnû uskuteãÀovan˘ch zkou‰ek vloh pro mladé psy a bylo rozhodnuto
pojmenovat takov˘ memoriál jménem v˘znamného ãlena a funkcionáfie KDO, aktiv-
ního kynologa, myslivce a pfiítele nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ - MVDr. Vladimí-
ra Soukupa. 1. roãník tûchto zkou‰ek probûhl ve spolupráci s OMS âMMJ v Kladnû
v honitbû MS Zábofií-Libovice, ve kterém byl MVDr. Vladimír Soukup dlouholet˘m
ãlenem. ¤editelem zkou‰ek byl jmenován MVDr. Ivan Soukup, kter˘ zkou‰ky zahá-
jil, pfiivítal v‰echny pfiítomné a seznámil je s osobností svého otce MVDr. Vladimíra
Soukupa.

Sraz úãastníkÛ 1. roãníku Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa byl na chatû patfií-
cí MS, kde bylo také zázemí cel˘ch zkou‰ek pro práci rozhodãích i obãerstvení úãast-
níkÛ a vyhlá‰ení v˘sledkÛ s pfiedáním cen.

Na zkou‰kách posuzovali v ãele s vrchním rozhodãím JUDr. Karlem N˘vltem tito
rozhodãí: Stanislav Bej‰ovec, Zdenûk Horák, Bohuslav MuÏák, Ladislav Pern ,̆ Karel
Pfeifer, Ján Polák, MVDr. Marie ·erá a Dr. Pavel Cincibus (SRN).

Na ZV se pfiihlásilo 16 ohafiÛ, z toho 2 DO, 6 MMO a 8 VMO. Po slavnostním
zahájení zkou‰ek probûhlo losování psÛ do 4 skupin, ve kter˘ch startovalo po 4 psech.
Terény pro jednotlivé skupiny se nacházely nedaleko chaty MS a byly v˘bornû zazvû-
fieny drobnou zvûfií – zajíci, baÏanty a koroptvemi. Ani jeden z vÛdcÛ nebo rozhod-
ãích si nemohl stûÏovat na nedostatek zvûfie.

Zahájení a ukonãení se zúãastnila paní MUDr. Vladu‰ka Soukupová, která pfieda-
la za zvuku mysliveck˘ch fanfár vítûzi putovní pohár vûnovan˘ MS Zábofií – Libovice.

Vítûzem 1. roãníku Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa se stala teprve 11mûsíãní
fenka VMO Leont˘nka od Nezdického potoka v I. cenû s 228 body a titulem CACT –
vÛdce Ing. Lenky Fialové. Jako druhá se umístila fenka VMO Chanel z Jano‰ovy louky
v I. cenû s 228 body a titulem Res. CACT – vÛdce Jaroslava ·karytky. Tfietí místo si
vybojoval pes VMO Lexter Ciperro, kter˘ v I. cenû získal 228 bodÛ – vÛdce Zuzky Fialo-
vé.

Na ãtvrtém místû taktéÏ s 228 body v I. cenû a titulem CACT se umístila fenka
MMO Freny z Florianova dvora vedená Du‰anem Kindlem. Dále I. cenu s 222 body
a titul Res. CACT získala fenka MMO Dara z Florianova dvora – vÛdce MVDr. Lubo‰e
·lapanského.

Oba DO uspûli v I. cenû – Atom z Volenick˘ch luhÛ s 217 body a titulem CACT -
vÛdce Antonína Izera, a Alan z Volenick˘ch luhÛ s 209 body a titulem Res. CACT -
vÛdce Vlastimila Jindfiicha.

Gratulace v‰ak patfií v‰em, ktefií se zkou‰ek se sv˘mi dlouhosrst˘mi ohafii zúãast-
nili, neboÈ pro mnohé to byla zkou‰ka z v˘konu první. Zde mohli nasbírat cenné
zku‰enosti a rady zku‰enûj‰ích do dal‰ího v˘cviku sv˘ch ãtyfinoh˘ch pfiátel. Je jen

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV
CACT KDO
(Ohlédnutí do nedávné historie)

MVDr. Vladimír Soukup (16. 5. 1927 - 4. 4. 1993) pÛsobil jako veterinární lékafi na
tehdej‰ím veterinárním stfiedisku ve Slaném. Jako zvûrolékafi byl znám mezi myslivci
okresu Kladno, protoÏe v rámci své profese se podílel na zavádûní ozdravn˘ch pro-
gramÛ spárkaté a drobné volnû Ïijící zvûfie v honitbách, byl aktivním propagátorem
a zastáncem polodivokého odchovu zvûfie drobné, zejména baÏantí, a vykonával
veterinární dozor na mysliveck˘ch akcích. Byl naklonûn zdravotní problematice ma-
l˘ch zvífiat – psÛ – a podporoval vznik a fungování o‰etfiovny psÛ ve Slaném, coÏ v té
dobû nebyla vÛbec bûÏná souãást tehdej‰í veterinární péãe.

Kynologii se vûnoval od mládí, zpoãátku choval krátkosrsté ohafie, ale záhy si velmi
oblíbil plemeno ohafie dlouhosrstého a stal se jeho propagátorem. ZaloÏil chovatel-
skou stanici „z DraÏkovické“ v místû svého bydli‰tû, kde mu jeho rodina vytváfiela pro

‰koda, Ïe moÏnost pfiedvedení na klubov˘ch zkou‰kách vloh a v tak v˘bornû zazvû-
fieném revíru nevyuÏilo více drÏitelÛ mlad˘ch psÛ plemen KDO.

Podûkování pak patfií ãlenÛm MS Zábofií – Libovice za vzorné zaji‰tûní celé akce
témûfi na profesionální úrovni vrcholn˘ch kynologick˘ch akcí.

Ing. Milan Polák

1. Memoriál MVDr. Soukupa – ZV CACT 2008
V˘sledková listina

Pofi. Pes - fena Plemeno VÛdce Cena Body Poznámka
  1. Leont˘nka od Nezdického potoka VMO Ing. L. Fialová I. 228 CACT
  2. Chanel z Jano‰ovy louky VMO J. ·karytka I. 228 Res. CACT
  3. Lexter Ciperro VMO Z. Fialová I. 228
  4. Freny z Florianova dvora MMO D. Kindl I. 222 CACT
  5. Dara z Florianova dvora MMO MVDr. L. ·lapansk˘ I. 222 Res. CACT
  6. Chara z Florianova dvora MMO Ing. J. Adámek I. 221
  7. Akki z Hasinbergu, VMO Ing. L. Trappová I. 221
  8. Arona z Horova dvora MMO A. Chy‰ka I. 221
  9. Atom z Voleneck˘ch luhÛ DO A. Izera I. 217 CACT
10. Gyna Eben-Ezer, MMO M. Îáãek I. 217
11. Dara Ranzern Wald VMO M. Pazderka I. 215
12. Chery od Nezdického potoka VMO Ing. M. Polák I. 212
13. Alan z Voleneck˘ch luhÛ DO V. Jindfiich I. 209 Res. CACT
14. Dag z JabloÀové zahrady VMO F. Prá‰il I. 206
15. Karin Junior od Nezdického potoka VMO M. Le‰ko I. 196
16. Dessy z Lhotecké ka‰tanky MMO D. Luxová III. 17
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První roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa

Paní MUDr. Vladu‰ka Soukupová se sv˘mi
syny

1. Memoriál Dr. Soukupa zahájil místopfiedse-
da klubu Petr Buba

Vyhodnocení v˘konu psa VMO Akkiho
z Hasinbergu vÛdkynû Lenky Trappové-
âechurové – zleva rozhodãí MVDr. Marie
·erá, Ján Polák a Bohuslav MuÏák

Vyhodnocení v˘konu psa DO Atoma
z Volenick˘ch luhÛ vÛdce Antonína Izery –
zleva rozhodãí Ervin Weidl a Ladislav Pern˘

Skupina VMO – zleva Dara Ranzern Wald
Miloslava Pazdery, Chery od Nezdického
potoka Ing. Milana Poláka a Dag
z JabloÀové zahrady Franti‰ka Prá‰ila

MMO z Florianova dvora - zleva Dara
(3 roky) vÛdce MVDr. Lubo‰e ·lapanského,
Freny (2 roky) Du‰ana Kindla a Chara (necel˘
rok) Ing. Josefa Adámka

Dva nejúspû‰nûj‰í DO z Volenick˘ch luhÛ
s chovatelem Josefem PetrÏilkou uprostfied –
vlevo Atom Antonína Izery, vpravo Alan
Vlastimila Jindfiicha

Paní MUDr. Vladu‰ka Soukupová pfiedává
vítûzné vÛdkyni Ing. Lence Fialové s fenkou
Leont˘nkou od Nezdického potoka putovní
pohár, vûnovan˘ MS Zábofií – Libovice

Absolutní vítûz 1. roãníku Memoriálu
Dr. Soukupa – fenka VMO Leont˘nka od
Nezdického potoka (I. cena 228 b., CACT)
s vÛdkyní Ing. Lenkou Fialovou

Skupina MMO, kterou
posuzovali - zleva rozhodãí
Karel Pfeifer a Dr. Pavel
Cincibus

Slavnostní nástup

H

.
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Nominaãní soutûÏ na Memoriál Richarda Knolla
Litomûfiice, 8. aÏ 11. kvûtna 2008

Letos poprvé probûhla nominaãní soutûÏ na Memoriál Richarda Knolla (MRK),
tak jak je to uvedeno v novém Zku‰ebním fiádu, platném od 1. 1. 2008.

Na nominaãní soutûÏ bylo vybráno 36 psÛ podle v˘sledkÛ ze v‰estrann˘ch zkou-
‰ek, kaÏd˘ den mûlo nastoupit 12 psÛ. Od leto‰ního roku se mohou MRK zúãastnit
psi opakovanû bez ohledu na to, zda MRK jiÏ absolvovali úspû‰nû, ãi neúspû‰nû.

Posuzovaly se vybrané disciplíny dle platného Z¤:

Práce v poli:
1. Spoleãn˘ hon
2. Hledání - systém

- rychlost
- vytrvalost

3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos
6. Klid pfied zvûfií pernatou
7. Klid pfied zvûfií srstnatou
8. Chování po v˘stfielu
9. Poslu‰nost

Práce ve vodû:
1. Ochota k práci na hluboké vodû
2. Nahánûní a dohledávka stfielené nebo postfielené kachny v rákosí

Práce v lese:
1. ·oulaãka s odloÏením
2. Práce na pobarvené stopû
    a) vodiã
    b) oznamovaã vãetnû hlasitého
    c) hlasiã
3) Chování na stanovi‰ti

V‰echny tfii dny posuzovali stejní rozhodãí, a to:

Vrchní rozhodãí: ·nobr Miroslav
Pole: Koldínsk˘ Václav, Novotn˘ Vlastimil MUDr., Drahota Miloslav
Voda: Martínek Eduard, ·efl Jaroslav
Les: Kratochvíl Václav, ÎiÏka Antonín, ·vec Franti‰ek, Rube‰ Petr

Polní práce probíhaly ve v˘bornû zazvûfieném revíru drobnou zvûfií, a to jak pernatou,
tak srstnatou. Nûktefií psi mûli na soutûÏi z toho dÛvodu problém s klidem pfied zvûfií.

Terén pro vodní práci byl zvolen velice peãlivû, nároãné husté rákosí také provû-
fiilo kvality nominovan˘ch psÛ.

Dva nejúspû‰nûj‰í ohafii
z kaÏdého plemene s trubaãi –
zleva DO Atom z Volenick˘ch
luhÛ Antonína Izery, DO Alan
z Volenick˘ch luhÛ Vlastimila
Jindfiicha, vítûzka VMO Leont˘n-
ka od Nezdického potoka Ing.
Lenky Fialové, VMO Chanel
z Jano‰ovy louky Jaroslava
·karytky, MMO Freny
z Florianova dvora Du‰ana
Kindla a Dara z Florianova dvora
MVDr. Lubo‰e ·lapanského

jeho u‰lechtilého koníãka dobré podmínky. KaÏdoroãnû odchovával jeden vrh ‰tûÀat.
Peãlivû vedl evidenci, provádûl cílen˘ v˘bûr chovn˘ch psÛ a fen a pfiedvádûl ‰tûÀata na
v˘stavách i zkou‰kách z v˘konu. Na v˘stavách pfiispíval k zu‰lechÈování loveck˘ch
psÛ jako rozhodãí z exteriéru. Jeho chov zaloÏila fenka Mirka z Jív a následovaly po-
kraãovatelky Cira, Herta, Jiskra a Nora z DraÏkovické, které celkem odchovaly 15 vrhÛ
‰tûÀat, typick˘ch pfiedstavitelÛ DO v exteriéru i v˘konu. Potomci chovn˘ch fenek pak
dûlali radost sv˘m nov˘m majitelÛm nejen v na‰í republice. Za svého Ïivotního psa
povaÏoval MVDr. Soukup fenu Hertu, strako‰ku, se kterou bûhem 14 let jejího Ïivota
proÏil mnoho pûkného. Fena Hera z DraÏkovické se stala první fenou MVDr. Miroslava
Kalicha a jejím uchovnûním byla zaloÏena dodnes velmi úspû‰ná chovatelská stanice
Ka-Mir. Z klubového ãasopisu jsou ãlenÛm klubu jistû známé ãlánky paní Vondryskové
o její fenû Normû, která rovnûÏ pocházela z boudy „z DraÏkovické“.

MVDr. Vladimír Soukup byl dlouholet˘m ãlenem a hospodáfiem v MS Zábofií-
Libovice, které mûl rád pro pfiátelské prostfiedí vytváfiené ãleny MS, ãlenitost  teré-
nu, dobré zazvûfiení zvûfií drobnou a srnãí, sk˘tající tak v˘borné podmínky
k uplatnûní jeho DO. Byl v˘born˘m organizátorem a skuteãnû proslavil svoje
myslivecké sdruÏení skvûlou organizací honÛ, mysliveck˘ch plesÛ, posledních
leãí a mysliveck˘ch soudÛ, kdy dokázal uplatÀovat svÛj inteligentní humor. Ze-
jména proslul kaÏdoroãním pofiádáním kynologick˘ch akcí. Nelze nevzpomenout
22. roãník Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek DO pofiádan˘ pod jeho vedením
ve Slaném v záfií 1990. Tûchto zkou‰ek se zúãastnilo14 psÛ z Nûmecka, Rakous-
ka, ·v˘carska a Dánska. ·lo o nejpoãetnûj‰í mezinárodní úãast v dosavadní his-
torii tûchto mezinárodních zkou‰ek. V prÛbûhu 3 dnÛ sledovalo tyto zkou‰ky na
140 pfiíznivcÛ na‰ich plemen. Akce byla zahájena velkolep˘m pochodem úãastní-
kÛ mûstem a slavnostním nástupem na slánském historickém námûstí za pfiítom-
nosti pfiedstavitelÛ mûsta a okresu a poãetn˘ch pfiihlíÏejících. Zájem vefiejnosti
byl enormní a informace o tûchto zkou‰kách probûhla i v tehdej‰í âeskosloven-
ské televizi v hlavním vysílacím ãase. V˘borná organizace a skvûlé podmínky
v honitbû byly v˘znamnou reprezentací Klubu ODL âSFR, MS a ãeské myslivos-
ti, o ãemÏ svûdãily i následné ohlasy.

Pojmenování kynologické akce Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ po MVDr. Vladimíru
Soukupovi má proto v historii klubu i aktivitách Dr. Soukupa své opodstatnûní.

MVDr. Ivan Soukup
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X. Samostatná klubová v˘stava KDO
V sobotu 31. 5. 2008 se se‰li pfiíznivci dlouhosrst˘ch ohafiÛ k jiÏ X. Samostatné

klubové v˘stavû v Praze „Na t˘ louce zelen˘“.  Po deseti letech pofiádání této klubo-
vé v˘stavy lze fiíci, Ïe poslední víkend v kvûtnu si majitelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ rezer-
vují právû pro tuto klubovou akci. O její oblíbenosti svûdãí i trval˘ zájem vystavovate-
lÛ. Rekordní poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ byl v loÀském roce  - celkem 103.  Leto‰ní jubi-
lejní X.v˘stavy se zúãastnilo 94 pfiihlá‰en˘ch psÛ. Rekordní byl poãet pfiihlá‰en˘ch
velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ – celkem 38. Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ bylo
31 a nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ 25.

Na v˘stavu pfiijali pozvání k posuzování JUDr. Karel N˘vlt – velké münsterlandské
ohafie (zároveÀ jako hlavní rozhodãí), MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ – malé münsterland-
ské ohafie a z Nûmecka pfiijel posuzovat nûmecké dlouhosrsté ohafie rozhodãí pan
Gerwin Günter.

Pfiedpovûì poãasí slibovala teploty okolo tfiiceti stupÀÛ Celsia, a to se také potvr-
dilo. Navíc nebe bylo cel˘ den modré, bez mráãkÛ. Zahradní areál je v‰ak ze v‰ech
stran chránûn vysok˘mi stromy, takÏe kruhy k posuzování byly pfiíjemnû zastínûné.
Stín chránil i psy, ktefií odpoãívali a ãekali na posouzení a nebo jiÏ posouzeni byli.
 V˘stavu tradiãnû zahájily lovecké fanfáry v podání Petra Buby. Úvodní projev pfied-
nesl fieditel v˘stavy a pfiedseda klubu Ing. Jifií Kec. Pfiivítal v‰echny úãastníky a v˘-
znamné zahraniãní hosty – prezidenta Celosvazového nûmeckého klubu DO pana
Gerwina Güntera  a pana Hanse-Jürgena Heusera – tiskového referenta Celonûmec-
kého klubu MMO.

Posuzování probíhalo tradiãnû ve tfiech kruzích. V kruhu VMO byli pfied zaháje-
ním posuzování pfiedstaveni psi a feny, pfiihlá‰ení v ãestné tfiídû. Jednalo se o chov-
né jedince, a proto k nim byli pozvání do kruhu i jejich potomci, pfiihlá‰ení na v˘sta-
vu. MoÏnosti pfiestavit své chovné jedince v ãestné tfiídû vyuÏili majitelé tûchto psÛ –
Andy od Funbergu, Berry Vanessa Atalanta, v. W. Justus Ciperro, Kirki Ciperro, Con-
ny od Hofienické tvrze a Vanda od Nezdického potoka.

Nejkrásnûj‰ím mal˘m münsterlandsk˘m ohafiem se stal pes ze tfiídy pracovní Cirk
z Lhotecké ka‰tanky (Pavla ·tillera) – získal titul CAC, Klubov˘ vítûz a BOB a po tûÏ-
kém boji i titul nejvy‰‰í BIS – Nejkrásnûj‰í pes klubové v˘stavy 2008. Tituly Klubov˘
vítûz a CAC získala fenka MMO Dessy z Lhotecké ka‰tanky (Drahomíry Luxové).
Dále titul CAC získal pes Cirus z Kulatého kopce (Pavla Herzána) a fenky Hexa Eben–
Ezer (Franti‰ka Dûdka), Esa z PrÛãelí (ZbyÀka Kougla) a Gyna Eben-Ezer (Milo‰e
Îáãka). Titul CAJC získala mladá fenka Ambra z Horova dvora (Jifiiny Rube‰ové).

Jako nejkrásnûj‰ího nûmeckého dlouhosrstého ohafie vybral pan Gerwin Günter
psa ze tfiídy otevfiené – Villiho ¤íjof (Josefa K‰ány) – získal tituly CAC, Klubov˘ vítûz
a BOB. Tituly Klubov˘ vítûz a CAC mezi fenami získala fenka Chyta z Krásného
Hru‰ova (Davida Pelikovského). Dále titul CAC získal pes ze tfiídy pracovní Ken
z Mechova (LesÛ Steinsk˘ch, s. r. o.) a titul Res. CAC pes ze tfiídy otevfiené Chor
z Krásného Hru‰ova (Jaromíra StaÀka).

Nejkrásnûj‰ím velk˘m münsterlandsk˘m ohafiem leto‰ní klubové v˘stavy byl vybrán
pes ze tfiídy otevfiené Dag z JabloÀové zahrady (Franti‰ka Prá‰ila) – získal tituly CAC,

Práci na barvû musel kaÏd˘ pes zaãít pracovat tak, jak ji pracoval na VZ, ze kte-
r˘ch se nominoval. I zde mûli nûktefií psi problém a museli dopracovat barvu jako
vodiã se sníÏenou známkou.

Z dlouhosrst˘ch ohafiÛ se do nominaãní soutûÏe probojoval nûmeck˘ dlouhosrs-
t˘ ohafi Alan z Chotutického údolí veden˘ panem Vladimírem Kaiserem. Alan pfied-
vedl vyrovnan˘ v˘kon a postoupil na MRK v roce 2008. Panu Kaiserovi i jeho Alanovi
gratulujeme a pfiejeme i dal‰í stejnû v˘borné v˘kony na MRK a MKP.

Ing. Lenka Fialová

Novela zku‰ebních fiádÛ pro lovecké psy
Od 1. 1. 2008 platí novela Z¤ pro lovecké psy. Od 6. 3. 2008 jsou Z¤ uvefiejnûny

na internetové adrese www.cmmj.cz v odkazu Kynologie. Publikaci si mÛÏete za-
koupit v prodejnû Myslivost – knihkupectví, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, PO – PÁ 
9 – 18 hod., tel. 222 783 003, nebo objednat na e-mailové adrese knihkupec-
tví@myslivost.cz.

B
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X. Samostatná klubová v˘stava KDO

V˘stavu zahajovaly fanfáry z borlice – zleva
Petr Buba, ãekatel Jana ·mídová, Ing. Jifií
Kec, Gervin Günter, MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆
Hans-Jürgen Heuser, JUDr. Karel N˘vlt a Dr.
Pavel Cincibus

Kruh DO – posuzoval pan Gervin Günter
(SRN)

Kruh MMO – posuzoval MVDr. Lubo‰
·lapansk˘

Pan Gervin Günter (uprostfied) vûnoval
nejlep‰ímu DO, pejskovi Villimu ¤íjov,
ocenûní Celosvazového nûmeckého
klubu DO

Pes VMO Fox z JabloÀové zahrady – CAJC,
maj. Petr VyleÈal

Fenka Chyta z Krásného Hru‰ova – CAC, KV,
maj. David Pelikovsk˘

Fenka MMO Dessy z Lhotecké ka‰tanky –
CAC, KV, vystavovatel Drahomíra Luxová

Fenka VMO Gabriela od Nezdického potoka
– CAC, maj. Zuzka Fialová

Pes MMO Cirk z Lhotecké ka‰tanky – CAC,
Klubov˘ vítûz a BOB, nejvy‰‰í BIS – Nejkrás-
nûj‰í pes klubové v˘stavy 2008, maj.: Pavel
·tiller

Hans-Jürgen Heuser pfiedává za Klub MMO
SRN cenu nejlep‰ímu MMO v˘stavy - Cirku
z Lhotecké ka‰tanky (zároveÀ BIS) majitele
Pavla ·tillera. Vpravo rozhodãí MVDr. Lubo‰
·lapansk .̆

Fenka VMO Endy z Mûstce – CAC, KV, maj.
Josef Jedliãka

Pes DO Ken z Mechova – CAC, maj. Lesy
Steinsk˘ch, sro
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V˘cvikov˘ den KDO
Liblín, 12. dubna 2008

UÏ podruhé se konal v˘cvikov˘ den Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ, a to letos dne
12. dubna. Pfiihlá‰eno bylo 6 majitelÛ na‰ich plemen dlouhánÛ, ale díky rodinn˘m
pfiíslu‰níkÛm a znám˘m se nás se‰lo o dost více. Zastoupení plemen bylo velice
rÛznorodé - v˘mar‰tí a krátkosrstí ohafii, irsk˘ setr, samozfiejmû na‰i dlouhosrstí oha-
fii, z nichÏ se dostavilo nejvíce velk˘ch münsterlandÛ.

Ráno jsme se v‰ichni se‰li v danou dobu nedaleko mûsta Liblín pfiímo v terénu,
jen pfiedseda, ing. Kec, dorazil ponûkud pozdûji. Poté následovalo zahájení, vyslech-
li jsme si nûkolik uvítacích projevÛ, rozdûlili se do skupin - se psy ,,pokroãil˘mi“ a na
ty, ktefií se chtûli pfiipravovat na zkou‰ky vloh.

Pod vedením zku‰en˘ch instruktorÛ jsme se po tomto zahajovacím ceremoniálu
rozjeli do honitby. Ve skupinû ,,aportujících“ psÛ se cviãili pfieváÏnû disciplíny jako
spoleãn˘ hon, samostatné hledání, klidy pfied zvûfií a aporty. U nás, v zaãáteãnické
skupinû, ‰lo hlavnû o hledání a vystavování.

Postupovali jsme jako na zkou‰kách. Jednotliví psi byli voláni na ,,plac“, aby pfied-
vedli, co umí a co je je‰tû tfieba vylep‰it. Ostatní vÛdci se pfiesouvali jako korona.
Pokud mohu hodnotit, tak jedny z nejlep‰ích prací pfiedvedla fenka MMO Dessy
z Lhotecké ka‰tanky a fenka VMO Valent˘nka od Nezdického potoka.

KaÏd˘ pes mûl moÏnost hledat vÏdy vícekrát neÏ jednou. KdyÏ uÏ se hodinová
ruãiãka pfiiblíÏila k poledni, vypustili jsme do porostu kfiepelku a vrhli se na vystavo-
vání. Pro nûkteré psy byla zvûfi s lidsk˘m pachem pfiekvapením, ale myslím, Ïe vût‰i-
na z nich to bez problémÛ ustála.

V odpoledních hodinách jsme se s kruãícími bfiichy pfiesunuli na pozdní obûd,
kter˘ byl pofiadateli zaji‰tûn v místní restauraci. Po jídle a popovídání se vût‰ina úãast-
níkÛ vytratila. Nûktefií to mûli domÛ je‰tû daleko. Hrstka vytrvalcÛ v‰ak zÛstala, a ti
mûli je‰tû moÏnost vidût práci hlasiãe fenky v˘marského ohafie, coÏ bylo skvûl˘m
zakonãením krásnû stráveného dne s na‰imi nejlep‰ími, ãtyfinoh˘mi pfiáteli a po-
mocníky.

Nakonec bych chtûla podûkovat Janu ·loufovi, kter˘ se se sv˘m ,,t˘mem“ za-
slouÏil o zdárn˘ prÛbûh celého v˘cvikového dne KDO. Doufám, Ïe bude mít ãas a chuÈ,
abychom se pod jeho vedením mohli sejít i pfií‰tí rok.

Ing. Lenka Fialová

Klubov˘ vítûz a BOB. Tituly Klu-
bov˘ vítûz a CAC mezi fenami zís-
kala fenka ze tfiídy pracovní Endy
z Mûstce (Josefa Jedliãky). Titul
CAJC získal pes Fox z JabloÀo-
vé zahrady (Petra VyleÈala) a fen-
ka Leont˘na od Nezdického
potoka (Ing. Lenky Fialové). Titul
CAC dále získali pes ze tfiídy pra-
covní Brit od ¤eháãka Dukátní-
ka (Josefa Shejbala), fenka ze tfií-
dy otevfiené Karina Ciperro (Dr.
Pavla Cincibuse) a ze tfiídy vítûzÛ

Gabriela od Nezdického potoka (Zuzky Fialové). Titul Res. CAC získal pes ze tfiídy
otevfiené Herodes Junior od Nezdického potoka (Franti‰ka Trhlíka).

Po ukonãení posuzování probíhala soutûÏ Dítû a pes, které se zúãastnilo 6 pfiihlá‰e-
n˘ch soutûÏících. Vyhodnocení soutûÏe se ujal MVDr. L. ·lapansk .̆ V‰ichni pfiedvádûli své
psy velmi hezky, a proto byli po zásluze odmûnûni medailemi a pamlsky pro své pejsky.

Do soutûÏe o Nejlep‰í chovatelskou skupinu nastoupily CHS VMO „od Nezdic-
kého potoka“ (Ing. Milana Poláka) a „z JabloÀové zahrady“ (Ladislava Perného)
a CHS MMO „Eben-Ezer“ (Petra Buby). Pan rozhodãí JUDr. Karel N˘vlt vybral jako
nejlep‰í chovatelskou skupinu VMO „z JabloÀové zahrady“.

Za zdárn˘ prÛbûh v˘stavy je nutno podûkovat celému realizaãnímu t˘mu, kter˘
se na pfiípravû v˘stavy podílel. Dále je tfieba vyslovit dík v‰em majitelÛm pfiedvede-
n˘ch pejskÛ, bez jejichÏ úãasti by se v˘stava nemohla konat. V‰em upfiímnû  blaho-
pfiejeme k dosaÏen˘m v˘sledkÛm. Myslím, Ïe se bylo na co dívat a z ãeho se rado-
vat. Vûfiím, Ïe se i v pfií‰tím roce na stejném soutûÏním klubovém klání sejdeme,
a snad v je‰tû hojnûj‰ím poãtu.

Ing. Lenka Fialová

Podpora chovu DO
Na chovatelském úseku ãinnosti KDO je v souãasnosti váÏn˘m problémem kle-

sající poãetní stav DO. Nejde jen o samotné poãty chovn˘ch jedincÛ, ty na potfiebnou
produkci ‰tûÀat staãí, ale ztrácíme cenn˘ genofond domácích linií. Je pfiedev‰ím na
zodpovûdnosti chovatelÛ a drÏitelÛ DO a poradce chovu DO, samozfiejmû za plné
podpory celého v˘boru KDO, zda se nám podafií udrÏet ãi regenerovat klasické ge-
nealogické linie. Nelze v‰ak jít cestou sniÏování nároãnosti na kvalitu chovn˘ch jedin-
cÛ. Souãasnû je tfieba zkvalitÀovat chov DO z opaãného pólu, to je vyuÏitím svûtové-
ho genofondu plemene, pfiedev‰ím ze zemû pÛvodu.

Dnes nám jiÏ nejde jen o získání tzv. nové krve, ale o pfiínos nové kvality. Biologic-
ky i prakticky nejefektivnûj‰í metodou je krytí na‰ich kvalitních fen ‰piãkov˘mi zahra-
niãními plemeníky. V˘bor KDO má zde nezastupitelnou roli zprostfiedkovatele kon-
taktÛ a vzhledem ke stále pfietrvávajícím rozdílÛm v cenov˘ch relacích na domácí
a zahraniãní scénû je nutno zváÏit i nezbytnou finanãní v˘pomoc chovatelÛm.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu KDO

Kruh VMO – posuzoval hlavní rozhodãí JUDr. Karel N˘vlt
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice, 19. dubna 2008
 

Na tuto jarní mezinárodní v˘stavu psÛ bylo pfiihlá‰eno 12 MMO a po tfiech VMO
a DO (v‰ichni z âR), z nichÏ 1 DO se nedostavil.

Dlouhosrsté ohafie na‰eho klubu posuzoval rozhodãí Petr Navrátil.
 
Katal. ã.: Ocenûní:
MMO - tfiída otevfiená / psi
1346      ARGO Z RÁJE SIDY v˘born˘ 2
1347      BAD Z DIANINA ÚDOLÍ v˘born˘ 1, CAC
1348      BEN Z DIANINA ÚDOLÍ velmi dobr˘
1349      GINO ZE SKALNÉ PLÁNù velmi dobr˘
1350      HAR LAVAL VAL dobr˘

MMO - tfiída pracovní / psi
1351       ART Z HOROMYSLIC v˘born˘ 1, CAC

MMO - tfiída mlad˘ch / feny
1352      FELINA Z BÍLÉ TELâE velmi dobr˘
1353      SÁRA Z LÒCKÉHO BO¤Í dobr˘

MMO - mezitfiída / feny
1354      CIRA OD KATA MYDLÁ¤E v˘born˘ 1, CAC, R. CACIB

MMO - tfiída otevfiená / feny
1355      GÁBI Z ROZBORNU v˘born˘ 1, CAC

MMO - tfiída pracovní / feny
1356      ELMA OD NOVÉ ¤EKY v˘borná 1, CAC, CACIB, BOB
1357      GYNA EBEN-EZER velmi dobr˘

DO - tfiída otevfiená / psi
1358      ENDY ZE ZLATÉHO KOUTA v˘born˘ 1
1359      RIX OD SMOLENSKÉ P¤EHRADY nedostavil se

DO - tfiída pracovní / psi
1360       DASTI ¤ÍJOF v˘born˘ 1, CAC

VMO - tfiída pracovní / psi
1407     GAL OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘ 1, CAC

VMO - tfiída otevfiená / feny
1408     AMBRA OD NOVO¤ECK¯CH RYBNÍKÒ v˘born˘ 1

VMO - tfiída pracovní / feny
1409      CHERY OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘ 1, CAC, CACIB, BOB

Nikola R˘dl

Zleva J. Lux, D. Luxová, L. Fialová, Z. Fialová
a J. Kec

Lenka âechurová pfiivedla svého mladého
VMO

Vpravo: Jan ·louf, kterému patfií podûkování za
organizaci a pfiíjemn˘ prÛbûh v˘cvikového dne

Dr. Pavel Cincibus se dvûma VMO
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Mezinárodní v˘stava psÛ
Praha, 22. bfiezna 2008
MMO - tfiída pracovní - pes
SIR EBEN-EZER V1, CAC, CACIB, BOB
ART Z HOROMYSLIC V2

MMO - tfiída mlad˘ch - fena
AMBRA Z HOROVA DVORA V1, CAJC

MMO - mezitfiída fena
FRENY Z FLORIANOVA DVORA V1, CAC, CACIB

MMO - tfiída otevfiená – fena
AURA Z RÁJE SIDY VD

MMO - tfiída pracovní - fena
GYNA EBEN-EZER V1, CAC, Res. CACIB

VMO - tfiída mlad˘ch - pes
AKKI Z HASINBERGU V2
ALGARERO Z HASINBERGU V1, CAJC

VMO - tfiída otevfiená - pes
DAG Z JABLO≈OVÉ ZAHRADY V1, CAC, CACIB, BOB

3. místo VII. skupiny FCI (BIG 3)

VMO - tfiída ‰ampionÛ - pes
CH. KIRKI CIPERRO V1, CAC, Res. CACIB

VMO - tfiída mlad˘ch - fena
ARETHA Z HASINBERGU D
LEONT¯NKA OD NEZDICKÉHO POTOKA V1, CAJC

VMO - tfiída pracovní - fena
CHERY OD NEZDICKÉHO POTOKA VD

Ing. Lenka Fialová

Bad z Dianina údolí

Ben
z Dianina údolí

Psi – tfiída otevfiená

™

q
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DoplÀky a opravy v seznamu chovn˘ch psÛ 2008
DO
Sendy LH od Hanusky, âLP/DO/7983/06, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, 2x CACIB, 2x BOB,

Klubov˘ vítûz 2006, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, SZVP, LZ, VZ I.c., MVZ II.c., VGP II.c., vítûz pole, nos 4, hlasiã, 2x CACT
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
majitel: Jaroslav Hajník, Zalánská 405, 262 42 RoÏmitál pod Tfiem‰ínem

MMO
I. linie
Bad z Dianina údolí, MMO/9066/08, vr. 29. 6. 2005, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ oko sv. hnûdé, 55 cm, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ VP, BZ - I.c., PZ, MVZ, Int.VGP - II.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/ 8474/03
majitel: Nikola R˘dl, U Marily 572, 338 28 Radnice, tel. 775 687 005

Cyr z Rasetova dvora, âLP/MMO/8700/06,
doplnûní adresy
majitel: Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028

e-mail: MichalBenes@email.cz

Nord Eben-Ezer
doplnûní adresy
majitel: Stanislav To‰l, Tábor, kpt. Jaro‰e 2403, tel. 381 231 510, 723 918 023

Skalice, Jednoty ã.1, 391 11 Planá nad LuÏnicí

Tref Eben-Ezer
zmûna telefonního ãísla: nové tel. ã. 723 741 348

Mond od PstruÏí fiíãky
doplnûk tel. ãísel: Jana ·mídová, tel ã. 353 393 417, mobil 777 085 663

VMO
III. linie
Dag z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1349/08, vr. 22. 3. 2006, DKK 1/1
exteriér:  ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆

CAJC, CAC, CACIB, BOB, KV 2008
v˘kon:  PZ, SZVP I.c, LZ II.c., nos 4
otec: Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01
matka:  Gira z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/850/02
majitel: Franti‰ek Prá‰il, 503 64 Mûník 96, tel. 776 020 175

Kromû novû uchvonûn˘ch psÛ jsou pfiiloÏeny rodokmeny psÛ uchovnûn˘ch na podzim 2007.

V‰ichni zúãastnûní VMO na MVP v Praze

Pes VMO Dag z JabloÀové zahrady – V1,
CAC, CACIB, BOB, BIG 3, maj. Franti‰ek
Prá‰il

Fenka VMO Leont˘nka od Nezdického potoka –
Vl, CAJC, maj. Ing. Lenka Fialová

Pes VMO Algarero z Hasinbergu – V1, CAJC,
maj. Radka Prosová

c
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Fera Eben-Ezer, âLP/DO/8146, vr. 6. 4. 2005, DKK 0/0 (111/108)
hnûdka, V, oko SH, 63 cm, PZ I.c., nos 4
o: Dar Ka-Mir m: Linda vom Lönsstein
Maj.: Janota Ladislav, Hracholusky 50

Kery Argaj Doksy, âLP/DO/8087, vr. 3. 12. 2004, DKK 0/0 (110/111)
hnûdka, V, VD, oko SH, 61 cm, PZ I.c, SZVP II.c., nos 4
o: Dun z Dálky                        m: Jaga Argaj Doksy
Maj.: ·Èastná Jindra, Korce 20, 472 01 Doksy

Perla z Grygovsk˘ch skal, âLP/DO/8158, vr. 15. 10. 2005, DKK 0/0 (105/108)
hnûdka, VD, oko H, 59 cm, PZ I.c, SZVP II.c., nos 4
o: Edgar Ka-Mir                        m: Kora z Grygovsk˘ch skal
Maj.: Grmolensk˘ Alois, 783 73 Grygov 9

MMO
Záfie Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9224, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, VD, oko SH, 53 cm, ZV, PZ I.c., nos 4
o: Birko vom Achental m: Sita Andûlsk˘ hrad
Maj.: Jifií Dufek, 592 03 SnûÏné 156

Afra z Florianova dvora, âLP/MMO/8777, vr. 5. 7. 2003, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, V, oko H, 51 cm, ZV, PZ I.c., nos 3
o: Eros von der Mooshex m: Kara z Florianova dvora
Maj.: Jaroslav Homolka, K Padesátníku 31, 164 00 Praha 6

Ara z Florianova dvora, âLP/MMO/8776, vr. 5. 7. 2003, DKK1/1
hnûdobílá, V, Res. CAC, 52 cm, oko TH, PZ I.c., nos 4
o: Eros von der Mooshex m: Kara z Florianova dvora
Maj.: Ladislav Smetana, Sídli‰tû 177, 378 10 âeské Velenice

Arisa z Florianova dvora, âLP/MMO/8774, vr. 5. 7. 2003, DKK 1/1
hnûdobílá, V, Res. CAC, oko TH, 51 cm, PZ I.c., nos 4
o: Eros von der Mooshex m: Kara z Florianova dvora
Maj.: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice

Dita od Nové fieky, âLP/MMO/8825, vr. 11. 2. 2004, DKK 2/2
hnûdobílá, VD, oko H, 49 cm, PZ I.c., nos 4
o: Mark Buremi m: Hera z Táborsk˘ch struh
Maj.: Monika Kekrtová, Ulinûves 80, 270 01 Dolní Befikovice
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Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic
DO
z Koreckého vrchu Jindra ·Èastná Korce 20, 472 01 Doksy

MMO
HrdliãkÛv sad Josef Hrdliãka Star˘ DraÏejov 72, 386 01 Strakonice
Gris Nero MUDr. Ale‰ Chrom˘ Královopolské VáÏany 185,

693 01 Rousínov

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Dar z Remízu 8188 0/0 107/109
Erna z Budi‰ovské doliny 8036 1/1 103/104

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Sexi Andûlsk˘ hrad 8740 0/0 110/105
Erna od Nové fieky 8996 0/0 108/109
Farry ze Sezemsk˘ch boreãkÛ 9260 1/1 104/104
Arisa z Florianova dvora 8774 1/1 103/104
Aura z Ráje Sidy 9108 0/0 105/104
Gino ze Skalné plánû 9172 1/1 106/108

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Anny Vítkovsk˘ les 1210 0/1
Dag z JabloÀové zahrady 1349 1/1 105/106
Ely od Hofienické tvrze 1288 0/0 100/103
Eta z Mûstce 1368 2/2 102/102
Endy z Mûstce 1370 1/2 106/98

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu KDO

T̆ na z Otmického polesí, âLP/MMO/9122, vr. 3. 1. 2006, DKK 1/1
hnûdobílá, VD, 50 cm, oko H, ZV, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
o: Kastor Eben-Ezer m: Bela z Bílé Telãe
Maj.: Ing. Ladislav Fanta, 378 81 Slavonice 606

Evita z PrÛãelí, âLP/MMO/9043, DKK 1/1
hnûd˘ bûlou‰, VD, oko H, 51 cm, PZ, SZVP II.c., nos 4
o: Kosta v.d. Hagenauerbucht m: Asta z Lhotecké ka‰tanky
Maj.: Josef Chrástka, Radostice 33, 373 12 Borovany

Ina Reflex Bohemia, âLP/MMO/9130, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko SH, 52 cm, PZ, LZ I.c., nos 4
o: Brit z Lhotecké ka‰tanky m: Beta Reflex Bohemia
Maj.: Václav Opic, Svépravice 59, 393 01 Pelhfiimov

Aida od Rokytenského rybníka, âLP/MMO/8811, vr. 10. 12. 2003, DKK 2/2
hnûdobílá, VD, oko H, 49 cm, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
o: Brix od Perek m: Bora Reflex Bohemia
Maj.: Pavel JeÏek, âechova 577, 373 72 Li‰ov

VMO
Cilka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1260, vr. 18. 5. 2005, DKK 0/0
V, CAC, oko H, 62 cm, PZ I.c., nos 4
o: Berry Vanessa Atalanta m: Gira z Jano‰ovy louky
Maj.: Jitka Malcová, 373 84 Dubné 94

Cilka  z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1118, vr. 22. 3. 2003, DKK 1/1
V, oko H, 62 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 4
o: Cento Krásn˘ les m: Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ
Maj.: Karsit s.r.o., Jaromûfi

Cira z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1116, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0
V, oko H, 62 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 4
o: Cento Krásn˘ les m: Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ
Maj.: Karsit s.r.o., Jaromûfi

Anny Vítkovsk˘ les, âLP/VMO/1210, vr. 26. 2. 2004, DKK 0/1
V, CAC, NV, BOB, oko SH,62 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 4
o: Avar z Klíãovského vrchum: Ajka ·vejborka
Maj.: Jaroslav Ondra, 742 35 Dobe‰ov 21

Alma ze Sivického lesa, âLP/VMO/1221, vr. 21. 4. 2004, DKK 1/1
V, oko H, 62 cm, PZ I.c., nos 4
o: Tom z Tou‰kovsk˘ch polí m: Poly od Nezdického potoka
Maj.: Zdenûk Ry‰ánek, 664 05 TvaroÏná 202
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Pfiedstavujeme chovatelskou stanici  ,,BUREMI,,
Majitelkou této chovatelské stanice je Eva Burdová z Chanovic u HoraÏìovic.
Chovatelská stanice ,,Buremi,, je evidována od roku l992. Za 16 let v ní bylo od-

chováno 21 vrhÛ MMO od více fen a nûkolik vrhÛ JGT.
Sama chovatelka na uplynulé období vzpomíná: ,,Napfied jsme chovali âF. Díky

pracovitosti a v˘konÛm MMO Parda Eben-Ezer Bohumila Bártíka jsme si s manÏelem
pofiídili v roce 1989 fenu MMO A‰u od Kovanského potoka (m. Peggy Eben-Ezer,
o. Deily z Ron‰perka).

Tato fenka uãila loveckou kynologii mû. Byla v˘borná po lovecké stránce, ale také
vynikající matka. V ‰esti vrzích porodila 65 ‰tûÀat. Témûfi z kaÏdého jejího vrhu vze-
‰lo nûkolik chovn˘ch jedincÛ, pfieváÏnû fen.“

Mezi ty nejlep‰í feny patfiily:
1. ICH Elza Buremi - vynikající exteriér - inter‰ampion, pfii práci – PZ, LZ, VZ I. c.,

MVZ Rakousko - vítûzka pole
2. Erika Buremi - V, ZV, PZ, LZ, I.c., MVZ I.c. CACT, MRK I. c. CACT, MKP II. c.
3. Nora Buremi - VD, PZ, LZ, SVP I. c., MVZ I.c. R.CACT, R.CACIT
4. Orfa Buremi – VD, PZ, VZ, I. c. – vynikající ostrost na ãernou a v˘borná vodafika

Chovní psi:
1. Aran Buremi – U, KV, CAC, BOB - u svého páníãka pfi. Jifiince z Blatné se doÏil

vysokého vûku. I jemu patfií podûkování za v‰e, co pro MMO vykonal.
2. Brit Buremi – V,  R. CAC, PZ, LZ, MVZ I. c. R.CACT. a R.CACIT, PKS – Slovensko

III. c.
3. Mark Buremi – V, CAJC, KV, R. CAC, ZV, PZ, LZ, SVP,VZ I.c., MVZ I. c. CACT,

CACIT

Eva Burdová dodává: ,,Po na‰em dvofie hájovny v Chanovicích vÏdy bûhali tfii
a více MMO. Na hony a natláãky chodím jen se psy, abych se jim mohla vûnovat.
Pu‰ku zpravidla  nenosím.“

VáÏená a zaslouÏilá chovatel-
ka pfiedvedla na zkou‰kách 12 lo-
veck˘ch psÛ i jin˘ch plemen. Je
rozhodãí z v˘konu pro ZV a PZ.

V‰ichni pfiejeme chovatelce,
paní Evû Burdové stál˘ a neutu-
chající elán v chovu a v˘cviku
MMO a dûkujeme za vynikající
propagaci tohoto plemene.

Petr Buba

¤ád ochrany zvífiat pfii chovu psÛ âMKU
schválen˘ dne 23. 2. 2006

KaÏdá lidská ãinnost je v dne‰ní dobû zafiazena do legislativního rámce. V chovu
psÛ je základním pfiedpisem chovatelsk˘ch klubÛ tzv. chovatelsk˘ fiád. Tento nor-
mativ musí b˘t

v souladu s ustanoveními zákona ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rá-
ní. Musí b˘t projednán a schválen Ústfiední komisí pro ochranu zvífiat. ¤ád ochrany
zvífiat pfii chovu psÛ je

zpracován a urãen pro âMKU, jejímÏ kolektivním ãlenem je i KDO. PovaÏujeme
tedy za neúãelné zpracovávat a schvalovat vlastní klubov˘ pfiedpis a pfiijímáme v˘‰e
uveden˘ ¤ád

ochrany zvífiat pfii chovu psÛ âMKU jako závazn˘ normativ pro chovatelskou ãin-
nost KDO.

Cel˘ text fiádu je v rozsahu 9 tiskov˘ch stran k dispozici na internetov˘ch strán-
kách âMKU www.cmku.cz v odkazu ¤ády a pfiedpisy.

Dovoluji si zdÛraznit nûkteré praktické dopady v na‰í chovatelské praxi:
Plemena organizovaná KDO patfií mezi tzv. velká plemena s kohoutkovou v˘‰-

kou nad 50 cm.
Vypl˘vá z toho, Ïe v˘bûry do chovu  se mohou provádût od 15 mûsícÛ vûku,

také posouzení na v˘stavû, pro splnûní podmínek chovu, je moÏno akceptovat od
15 mûsícÛ vûku.

PouÏití k chovu u fen od 18 mûsícÛ do 8 let (rozumí se den krytí), u psÛ od
18 mûsícÛ bez

omezení vûku.
Termín vy‰etfiení na DKK není fiádem zmiÀován a zÛstává proto na 12 mûsících

vûku psa.
KDO setrvává na principu 1 vrhu za rok, jako vrh se poãítá i stav, kdy fena porodí

1 ‰tûnû.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu KDO
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Internetové stránky Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
Mapa fiazení kategorií (odkazÛ)
Svisle fiazené kategorie
Historie klubu
(proklik na V˘chodoãeskou poboãku KDO)
Stanovy aj.
• Stanovy KDO
• Chovatelsk˘ fiád KDO
• Statut MVZ KDO
• Statut KS-MVZ KDO
• Smûrnice pro udûlování odznakÛ KDO
• Smûrnice k propÛjãování vyznamenání âMMJ

Na‰e plemena
• Charakteristika plemen DO, MMO a VMO (s prezentací VMO)

Standardy FCI
• Popis dlouhosrstého ohafie - obr. 1, obr. 2
• Standardy FCI DO
• Standardy FCI MMO
• Standardy FCI VMO

Klubové akce
• SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
• Klubové zkou‰ky z v˘konu
• Klubové v˘stavy
• V˘cvikov˘ den KDO
• Zkou‰ky a v˘stavy klubu od r. 1998

V˘sledky
• V˘sledky klubov˘ch zkou‰ek z v˘konu

– 1. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa - ZV CACT KDO 2008
– XXXVIII. CACIT KS - MVZ DO, MMO a VMO (Sepekov) 2007
– XXXVII. CACIT KS - MVZ DO, MMO a VMO (Vsetín) 2006
– XXXVII. CACIT MVZ - DO (TouÏim) 2005
– XXXVI. CACIT KS - MVZ DO, MMO, VMO (TouÏim) 2005

• V˘sledky klubov˘ch v˘stav
– X. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 - Na t˘ louce zelen˘) 2008
– Speciální v˘stava KDO (Buchlovice) 2007
– IX. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 - Na t˘ louce zelen˘) 2007
– Speciální v˘stava KDO (Námû‰È na Hané) 2006
– VIII. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 - Na t˘ louce zelen˘) 2006
– Speciální v˘stava KDO (Buchlovice) 2005

• V˘sledky posuzování DO, MMO a VMO na v˘stavách
– MVP âeské Budûjovice (duben) 2008
– MVP Praha 2008
– MVP â. Budûjovice 2007

• Vítûzové roãníkÛ CACIT Klubové soutûÏe - MVZ DO, MMO a VMO
• Vítûzové roãníkÛ MVZ VMO
• Vítûzové roãníkÛ MVZ DO
• Vítûzové roãníkÛ MVZ MMO

Chovatelství
• Chovatelsk˘ fiád KDO
• Poradci chovu DO, MMO, VMO
• Podmínky chovnosti
• Pokyny k uchovnûní
• Specialista na vyhodnocování dysplazie kyãelních kloubÛ (DKK) psÛ pro KDO
• Pravidla zahraniãních chovatelsk˘ch kontaktÛ
• Zasílání zmûn a doplÀkÛ z v˘stav a zkou‰ek psÛ hlavnímu poradci chovu
• Certifikáty pro lovecká plemena
• Seznam chovn˘ch psÛ DO, MMO, VMO
• Seznam chovn˘ch fen DO, MMO, VMO
• Seznam chovatelsk˘ch stanic DO, MMO, VMO
• Vyhodnocení chovné sezóny DO, MMO, VMO
• Kolik vody potfiebuje pes
• NeÏ pÛjdete se psem na první zkou‰ky
• Kdy je nejvhodnûj‰í ãas ke krytí feny
• Odãervování psÛ a ‰tûÀat
• Proã psi zatahují oháÀku
• Péãe o srst ohafiÛ
• Jak fotografovat psa
• Cestování do zahraniãí se psy
• âMMJ (âM myslivecká jednota)
• âMKJ (âM kynologická jednota)
• âMKU (âM kynologická unie)

Zku‰ební fiády
• Z¤ âR

– Novela Z¤ pro lovecké psy platná od 1. 1. 2008
– Pfiipomínky K. Pfeifera (rozhodãího z v˘konu) k novelizaci Z¤ platné od 1. 1.

2008
– Z¤ pro lovecké psy platné od 1. 6. 2006
– Typy zkou‰ek ohafiÛ
– Opravy Z¤ 2006
– Otevfien˘ dopis K. Pfeifera (rozhodãího z v˘konu) KK âMMJ ke Z¤ âR 2006
– Die Hauptunterschiedene Deutsch - Östereichische und Tschechische Ord-

nungsprüfung (Podstatnûj‰í rozdíly nûmeckého a ãeského zku‰ebního fiádu
v jednotliv˘ch disciplínách)
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• Z¤ Nûmecka (pfieklady do ãe‰tiny)
– VJP (jarní zkou‰ky)
– HZP (podzimní zkou‰ky)
– VGP (v‰estranné zkou‰ky)

Zákony a vyhlá‰ky
- vybrané pfiedpisy na ochranu zvífiat, o veterinární péãi, o myslivosti, ke kynologic-
k˘m akcím z v˘konu i exteriéru, k chovatelství apod.
• Zákony
• Vyhlá‰ky
• Smûrnice
• ¤ády

Plán v˘stav
• Vybrané v˘stavy v âR
• Vybrané v˘stavy v zahraniãí

Plán zkou‰ek
• Plán kynologick˘ch akcí OMS âMMJ

Zahraniãní akce
• Pravidla pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ KDO na zahraniãní zkou‰ky
• Garanti plemen DO, VMO a MMO pro zahraniãní zkou‰ky
• Zku‰enosti vÛdcÛ KDO ze zahraniãních zkou‰ek

– VI. MVZ (IVGP) MMO a VMO Rakousko (Rossbach) 2007
– XXXIX. MVZ (IVGP) DO Nûmecko (Eschenau) 2007
– PZ chovnosti (HZP) VMO Nûmecko (Salching) 2006
– XXXVIII. MVZ (IVGP) DO Rakousko (Strass im Strassertale) 2006
– Chovná pfiehlídka (Zuchtschau) VMO a vodní práce Nûmecko 2006
– Mezinárodní PZ chovnosti (HZP) MMO Nûmecko (Wolframs-Eschenbach) 2006
– XXXVI. MVZ (IVGP) DO Rakousko (Eschenau) 2004
– XXXV. MVZ (IVGP) DO Rakousko (Strass im Strassertale) 2003
– V. MVZ (IVGP) CACIT MMO a VMO Rakousko (Dörnbach) 1998
– XXXIX. MVZ DO v Nûmecku (Eschenau) 2007

Zpravodaj
• Klubové Zpravodaje ã. 66 (2003) aÏ ã. 75 (2007) - úplná znûní
• Redakãní rada Zpravodaje KDO

Fotogalerie
• Fotoalba z kynologick˘ch akcí

– X. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 – Na t˘ louce zelen˘) 2008
– 1. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa - ZV CACT KDO (Libovice) 2008
– V˘chodoãeská poboãka KDO - pfiehlídka psÛ a nácvik Dr. Valera (Luhy) 2008
– V˘cvikov˘ den KDO (Liblín) 2008
– MVZ VMO a MMO Rakousko (Rossbach) 2007
– XXXVIII. CACIT KS - MVZ DO, MMO a VMO (Sepekov) 2007
– XXXIX. MVZ DO Nûmecko (Eschenau) 2007
– 16. Moravskoslezská národní v˘stava psÛ (Brno) 2007

– Speciální klubová v˘stava (Buchlovice) 2007
– IX. Samostatná klubová v˘stava (Praha - Na t˘ louce zelen˘) 2007
– Mezinárodní v˘stava psÛ (âeské Budûjovice) 2007
– V˘cvikov˘ den KDO (Liblín na Rokycansku) 2007
– VIII. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 – Na t˘ louce zelen˘) 2006
– XXXVIII. MVZ DO Rakousko (Strass im Strassertale) 2006
– XXXVII. CACIT KS - MVZ DO, MMO a VMO (Vsetín) 2006
– VII. Samostatná klubová v˘stava (Praha 4 - Na t˘ louce zelen˘) 2005
– XXXVI. MVZ DO Nûmecko (Eschenau) 2004

Inzerce
• Prodej ‰tûÀat DO, VMO a MMO vãetnû fotografií

Náv‰tûvní kniha
• Diskusní fórum s kynologick˘mi názory, radami k v˘cviku, zkou‰kám, v˘stavám,

chovatelství apod.

Vodorovnû fiazené kategorie
O klubu
• Odkazy na historii plemen klubu - DO, MMO a VMO

Aktuality
• Aktuální informace ke kynologick˘m akcím

Kontakty
• Kontakty na v˘bor, poradce chovu, dozorãí a redakãní radu KDO

Odkazy
• Zajímavé internetové stránky v âR
• Vybrané zahraniãní kynologické internetové stránky

Pfiihlá‰ka
• Pfiihlá‰ka za ãlena klubu

Registration
• Member’s application form of the Club (Pfiihlá‰ka za ãlena klubu v angliãtinû pro

zahraniãní zájemce)

Mapa stránek
• Mapa fiazení kategorií (odkazÛ) internetov˘ch stránek KDO

Mgr. Zdena Ml˘nková
editorka internetov˘ch stránek klubu
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Jak je to s jarním svodem? 
My‰lenka jarních svodÛ (dále jen JS) vznikla v hlavách kynologÛ jako kontrola

dûdiãnosti. Pokud se v chovu objevil problém v podobû dûdiãné vady, ne‰el takov˘
jedinec na v˘stavu, byl normálnû pouÏíván v praxi, ale unikl tak genetické pozornosti.
Proto byla u v‰ech plemen loveck˘ch psÛ podmínûna úãast na zkou‰kách absolvo-
váním JS. Tato povinnost je zachována nyní jen u nûkter˘ch plemen. Podmínkou
úãasti na zkou‰kách, kromû zkou‰ek vloh, je pfiedcházející úãast na JS, potvrzená
v prÛkazu pÛvodu. Tím je dán pfiedpoklad odhalit dûdiãné vady. Toto je jeden aspekt
pohledu na JS.

Dal‰í pohled je ten, Ïe JS je první kynologická akce pro mladého psa, kdy pfiijde
do velkého kolektivu. Tady si mÛÏe jeho majitel ovûfiit nervovou soustavu psa, jeho
reakci na cizí prostfiedí a schopnost se adaptovat. U málo poãetn˘ch plemen je také
JS v˘borná prezentace ménû známého plemene. A právû na takové akci, jako je
JS, mÛÏe toto plemeno objevit nûkter˘ z myslivcÛ. Je vÏdy na pofiadatelích, jak bude
JS probíhat. Pro úãastníky mÛÏe b˘t pfiipraven bohat˘ ,,kynologick˘“ program v po-
dobû ukázek a instruktáÏí práce se psy. DÛleÏité je, aby v˘sledky z JS dorazily na
místo urãení, a to k jednotliv˘m poradcÛm chovu dan˘ch plemen a byly patfiiãnû
vyhodnoceny. Pak má JS své opodstatnûní a je pfiínosem ke zkvalitnûní chovu lovec-
k˘ch psÛ. 

MUDr. Vlastimil Novotn˘

Perokresba:
Jifií Lengyel st.

Jarní svod a proã ho se sv˘m psem
absolvovat

První akcí, na které je posouzen exteriér mladého ohafie je jarní svod (JS). Tyto
akce se pofiádají vût‰inou na jafie, v dubnu, organizují je v‰echny OMS v republice
(termíny jsou zvefiejnûny v ãasopise Myslivost a na internetov˘ch stránkách âMMJ).
Jarního svodu se mohou zúãastnit v‰ichni psi a feny, ktefií v den konání svodu dovr-
‰ili vûk 6 mûsícÛ.

Jarní svody jsou akcí velkého v˘znamu jak pro majitele psa samotného, tak
pro chovatele a pfiedev‰ím pro chovatelské kluby. Absolvování jarního svodu je
také  podmínkou pro úãast na zkou‰kách z v˘konu (mimo zkou‰ek vloh).

Majitel psa má poprvé moÏnost nechat si posoudit exteriér svého psa odborní-
kem. Dozví se, zda pes nemá hrubé vady, které by ho vyluãovaly z úãasti na dal‰ích
v˘stavách. Svod  je také vût‰inou pro mladého psa první vût‰í kynologickou akcí, kde
se setkává s vût‰ím mnoÏstvím lidí a psÛ. Majitel si mÛÏe ovûfiit, jak v této situaci
bude pejsek reagovat, jaká je jeho povaha a adaptabilita. DÛleÏité je také zji‰tûní, zda
se pes nechá bez problémÛ zmûfiit a prohlédnout si chrup apod. V pfiípadû neade-
kvátní reakce na kontakt s posuzující osobou bude je‰tû dost ãasu do v˘stavy vypi-
lovat pfiípadné nedostatky v prezentování psa. Chovatel mÛÏe z v˘sledkÛ JS získá-
vat zpûtnou vazbu o kvalitû sv˘ch odchovÛ.

Zásadní v˘znam mají JS pro chovatelské kluby. Získávají pfiehled o velkém pro-
centu ‰tûÀat, která byla vrÏena v pfiedchozím kalendáfiním roce. A to pfiedev‰ím
o závaÏn˘ch vadách. Pokud je majitel na JS upozornûn na vyluãující vadu v exteriéru
(napfi. kryptorchismus nebo oligodoncie* )), dá se pfiedpokládat, Ïe se se sv˘m psem
nebude úãastnit v˘stav a klub tak nezíská dal‰í informaci o moÏném genetickém
problému v chovu. Chovatelské kluby si data z JS shromaÏìují a vyhodnocují. Mo-
hou tak získat informaci o tom, kter˘mi rodiãi jsou pfiedávány neÏádoucí vlastnosti
a mohou do budoucna uãinit chovatelská opatfiení (napfi. neopakovat urãitá spojení
psÛ a fen). Dá se proto fiíci, Ïe pro chov jsou JS dÛleÏitûj‰í neÏ v˘stavy a je tfieba
apelovat na jejich zachování a chovatele vést k tomu, aby majitele ‰tûÀat upozorÀo-
vali na nutnost jarního svodu se zúãastnit.

                                                                              MVDr. Jana Koãová
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Románek Antoni a vrh E z Rasetova
dvora – vyrÛstá nám nová krev.

Dítû a pes 2008Dítû a pes na X. Klubové v˘stavû v Praze 2008

Lovu zdar! Sam Bíl .̆

Zbynûk Kougl

V‰ichni spokojeni

Foto na str. 70 uprostfied vpravo:
zleva Verunka Vrzáãková 6 let, Pavlína
Schejbalová 12 let, Zbynûk Kougl 7 let,
David Pelikovsk˘ 7 let, Katefiina Dalecká
8 let a Lucinka ·tillerová 4 roky
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KdyÏ jsem povyprávûl osud této fenky panu Jaroslavovi, on mi zaãal na oplátku
vyprávût ten svÛj. Na vy‰etfiení mu zjistili nádor tlustého stfieva, mûl jít na operaci
a nevûdûl, kam umístit svého psa. Osud to vyfie‰il za nûho, i kdyÏ smutnû - pejsek
stáfiím uhynul. Jaroslav nastoupil do nemocnice a pfiedoperaãní vy‰etfiení ukázalo,
Ïe není co fiezat. Najednou mûl stra‰nou chuÈ do Ïivota. Jednu srpnovou nedûli po
obûdû fiekl rodinû, Ïe jede shánût psa, a tak se dostal aÏ ke mnû.

Pan Jaroslav si fenku odvezl. Mûl jsem z toho dobr˘ pocit, protoÏe je zakladate-
lem KDO a cel˘ Ïivot se vûnuje dlouhánÛm. A já jsem se zanedlouho dozvûdûl, Ïe
mûl cel˘ svÛj Ïivot jenom psy, a ne feny.  Samozfiejmû jsme se zaãali st˘kat a tak jsem
se ho na to jednou zeptal. Odpovûì znûla - on uÏ to nikdo neví, ale já jsem s fenou
VMO zaãal a moÏná taky skonãím. Tomu osobnû nevûfiím, protoÏe pan Jaroslav je
pln˘ Ïivota a optimismu.

Fenka mu dûlá jenom radost, je vítûzkou PZ s pln˘m poãtem bodÛ, tfietí v I. cenû
na LZ. Po deformaci kyãelního kloubu není ani památky. To si nenechala ujít moje
Ïena, ofotila zku‰ební tabulky a poslala je panu hajnému se slovy: takoví psi se stfiílí!

Tento pfiíbûh zní místy neuvûfiitelnû, ale v‰echno je svatá pravda. Je vidût, Ïe
lidské i psí osudy jsou stejné. Dnes je tomu pût let a pan Jaroslav i fenka VMO se tû‰í
plné kondici a je z nich nerozluãná dvojka jak na honech, tak i doma.

Nakonec i já jsem byl z dal‰ími vrhy své chovatelské stanice spokojen.

Jaroslav ·karytka
*) klostridie = bakterie produkující toxiny, jeÏ se vstfiebávají do krve a zapfiíãiÀují otravu krve

Osudov˘ pfiíbûh jedné fenky VMO
a jejího majitele

Jednoho únorového odpoledne koneãnû nade‰el ãas dlouho oãekávaného po-
rodu mé chovné feny VMO. Byl jsem vcelku klidn ,̆ protoÏe se jednalo uÏ o tfietí vrh
této feny a vÏdy bez jak˘chkoliv problémÛ. Tento vrh aÏ do tfietího dne po porodu
nejevil Ïádné nesnáze. âtvrt˘ den to v‰echno zaãalo. Ze ‰esti ‰tûÀat dvû uhynula,
okamÏitû jsem pfiivolal veterináfie, dvû uhynulá ‰tûÀata byla poslána na rozbor, pre-
ventivnû zbylá ãtyfii ‰tûÀata byla oãkována antibiotiky. Verdikt veterináfie znûl: asi z vrhu
zÛstane jedno ‰tûnû. Pfies noc do‰lo k úhynu dal‰ích dvou ‰tûÀat, jednalo se o pej-
sky. Z vrhu tedy zÛstaly dvû fenky, a to jedna nemûla je‰tû vyhráno, ale úÏasnû bojo-
vala o svÛj, zatím tak krátk˘ Ïivot. Tak, abych uÏ toto nepfiíjemné období neprodluÏo-
val - nakonec zÛstaly dvû fenky a v‰ichni kluci uhynuli. Pitevní protokol konstatoval –
klostridie *).

Jak ‰el ãas, fenky rostly a já musel vybrat ze ãtyfi zájemcÛ o tato ‰tûÀátka majitele.
První fenka ‰la k dlouholetému chovateli VMO do ·umperka a ta druhá, co si vybojo-
vala právo na Ïivot, do Orlick˘ch hor k jednomu panu hajnému. Byl jsem spokojen,
Ïe po neúspû‰ném odchovu budou tak mít fenky aspoÀ myslivecké vyÏití.

Mám takov˘ zvyk, Ïe po uplynutí ãtyfi mûsícÛ se jedu na ‰tûÀátka podívat, abych
vûdûl, jak se jim vede. Tak tomu bylo i tentokrát. S panem hajn˘m jsem se telefonicky
domluvil na jeden ãervencov˘ den. Setkání se také podle plánu uskuteãnilo a já jsem
po dal‰ích dvou mûsících vidûl fenku, která mi tak tro‰ku pfiirostla k srdci. Moje pfie-
kvapení bylo, Ïe fenka kulhá na zadní bûh a vysvûtlení hajného znûlo, Ïe ji u‰lápl kÛÀ,
které on také chová. Tímto v‰echno skonãilo a já odjel domÛ s rozpaãit˘mi dojmy.

Netrvalo t˘den a nûkdo zazvonil u na‰ich dvefií. Otevfiel jsem a tam stál pan hajn .̆
Pozdravili jsme se a on povídá, Ïe uÏ se nemám na fenku jezdit dívat, Ïe ji musí
zastfielit. To zaslechla moje manÏelka a hajného zaãala zpovídat. ¤ekl, Ïe s fenkou
byl na rentgenu a tam konstatovali, Ïe má ‰patnû vyvinut˘ kyãelní kloub a Ïe to není
k Ïivotu. Tak jsem hned zasáhl, vrátil jsem mu kupní cenu za ‰tûnû a fiekl, Ïe jen já si
rozhodnu, co s fenkou dále bude. Vlastnû podruhé jsem jí zachránil Ïivot.

Samozfiejmû mnû to vrtalo hlavou a hned druh˘ den jsem volal na veterinární
kliniku do Hradce Králové, kde tyto rentgeny dûlali. Bylo mi fieãeno, Ïe kloub není
v pofiádku, Ïe nesnese velkou zátûÏ, ale v Ïádném pfiípadû to na utracení není. Chtûl
bych upozornit, Ïe na pohybu fenky nebylo nic nápadného, ani to pfiedchozí kulhání
se uÏ neprojevilo.

A teì uÏ budu popisovat jen tu druhou stranu pfiíbûhu, to hezké, aÏ neuvûfiitelné.
Jednu srpnovou nedûli po obûdû zastavilo pfied domem auto a z nûho vystoupil
star‰í pán, nazvu ho anonymnû panem Jaroslavem, se slovy Ïe si mû na‰el ve Zpra-
vodaji KDO jako chovatele VMO v nejbliÏ‰ím okolí a jestli nevím o nûjakém ‰tûnûti
VMO. Zrovna jsem nevûdûl, slovo dalo slovo a skonãili jsme u kotcÛ m˘ch pejskÛ,
kde byla fenka, dfiíve popisována. Po vypu‰tûní pejskÛ z kotcÛ si fenka pana Jarosla-
va náramnû rychle vyhlédla a také získala. Na otázku, co je to za ‰tûnû jsem mu vylíãil
pfiedchozí pfiíbûh této fenky. Následovala dal‰í otázka, co za ni chci, odpovûì znûla
nic, budu rád, kdyÏ si ji nûkdo seriózní vezme.

Pes VMO Adan od Hofienické tvrze a fenka VMO Chanel z Jano‰ovy louky chovatele Jaroslava
·karytky
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Zadám ‰tûÀata DO
otec: Eben z Mechova,  âLP/DO/7751/03, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0

hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ OV, NV, 6x CAC,
R. CAC, 5x CACIB, 4x BOB, MVP Eurodog 2005 - CACA,
VDH-ChA, 3. místo VII. sk. FCI, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion
ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ – v‰e I. c., IVGP III. c.,
nos 4, hlasit˘ na vidûnou

matka: Kery Argaj Doksy, âLP/DO/8087, vr. 3. 12. 2004, DKK 0/0
hnûdka, v˘‰ka 61 cm, oko hnûdé, plnochrupá, V1
ZV, PZ – I. c, SVP – II. c.

odbûr: polovina ãervna 2008
kontakt: Jindra ·Èastná, Korce 20, 472 01 Doksy

tel. 602 384 415, e-mail: jindra.stastna@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata DO
otec: Dar Ka-Mir, 4x CACIB, Klubov˘ vítûz, PZ, LZ, VZ
matka: Kity z Mechova, Res. CAC, v˘borná, PZ

opakované spojení, chuÈová práce
odbûr: po 14. ãervnu 2008
kontakt: Jaromír Stanûk, mobil 724 287 011

e-mail: stankova.demu@seznam.cz

MMO
Prodám ‰tûÀata MMO
otec:      Mark Buremi, DKK 0/0, v˘born ,̆ CAJC, Klubov˘ vítûz, R. CAC
             ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ MMO I. c., CACT, CACIT, ZO 4, nos 4
matka:   Aida od Rokytenského rybníka, velmi dobrá, oko tmavohnûdé
             PZ - I. c., SVP - II. c., nos 4, hlasitá na vidûnou
odbûr: koncem ãervna 2008
kontakt: Pavel JeÏek, âechova 577, 373 72 Li‰ov, okr. â. Budûjovice

mobil 724 292 779

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, DKK 0/0, v˘born ,̆ CAC

ZV, PZ, SZVP, LZ I. c., nos 4
matka: Arisa z Florianova dvora, DKK 1/1, v˘borná, Res. CAC, PZ I.c., nos 4
odbûr: v polovinû ãervence 2008
kontakt: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice

tel. 546 541 898, 606 928 747, e-mail: slapansky@tiscali.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
otec:      Argo z Rasetova dvora, DKK 0/1, v˘born ,̆ oko hnûdé

VP II.c.; PZ, LZ,VZ - I.c., nos 4
matka:   Evita z PrÛãelí, DKK 1/1, velmi dobrá, oko hnûdé, PZ, VP, nos 4
odbûr: zaãátkem ãervna 2008
kontakt: Josef Chrástka, Radostice 33, 373 12 Borovany, okr. â. Budûjovice

mobil 728 709 303

Pomáháme si
DO
Prodám chovnou fenu DO
v˘stava v˘borná, PZ I. c., nos 4, hnûdka, vûk 3 roky, DKK 0/0, praxe v baÏantnici
odbûr: ihned – viz. str. 59
kontakt: Ladislav Janota, Hracholusky 50, 270 41 Slabce, mobil 724 524 444

Zadám ‰tûÀata DO
otec: Alan z Chotutického údolí, âLP/DO/7840/05, vr. 13. 4. 2001, DKK 2/2

hnûdák, 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘
ZV, PZ, LZ, VP, VZ I. c., MVZ I. c., R. CACT, CACT, R. CACIT, CACIT,
nos 4, ·ampion práce âR

matka: Kaska Argaj Doksy, âLP/DO/8090 vr.3. 12. 2004, DKK 0/0
hnûdá s náprsenkou, v˘‰ka 61cm, oko sv.hnûdé, v˘borná
ZV I. c., PZ I. c., nos 4

odbûr: polovina srpna 2008
kontakt: Josef PetrÏilka, Volenice 34, 440 01 Louny, tel. 415 693 277

e-mail: jpetrzilka@centrum.cz

Prodám ‰tûÀata DO
otec:       Ezer z Mechova, DKK 0/0
             VTM, CAJC, CAC, CACA, CACIB, BOB,

Evropsk˘ vítûz 2005, Svûtov˘ vítûz 2006, Vítûz Polska,
             âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion, ·ampion Polska
             ZV, PZ, LZ, VZ – v‰e I. c., MVZ III. c., VGP III. c. (vítûz pole), MFT 1. místo
             nos 4, hlasit˘ na stopû   
matka:    Kisi z Mechova

âesk˘ ‰ampion, Klubov˘ vítûz, BIS KV 2005, 3x CACIB, 3x BOB
             PZ – I. c., nos 4
odbûr: polovina ãervna 2008
kontakt: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170, tel. 376 599 318, 731 530 235

www.ohardlouhosrsty.ic.cz,
odkaz Chovatelství/Seznam CHS DO/z Mechova
e-mail: kec.sumava@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata DO
otec:       Eben z Mechova, DKK 0/0, hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé
             OV, NV, CAC, CAC, CACIB, BOB, CACA,
             VDH-ChA, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion
             ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ – v‰e I. c., IVGP III. c.

nos 4, hlasit˘ na vidûnou
matka:   Terka LH od Hanusky, bûlka, v˘borná, PZ – I. c., nos 4
odbûr: koncem ãervna 2008
kontakt: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187, tel. 565 394 115

e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
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Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Sent z Florianova dvora, hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé

v˘born ,̆ 2x CAC, 2x CACIB, BOB
  LZ, PZ I. c., SVP, MVZ MMO II. c., nos 4, vodiã, ZO 4
matka: Asta z Mafietinka, PZ I. c., nos 4
odbûr: po 10. kvûtnu 2008
kontakt: Zdenûk Bárta, Zahumenní 2012, 708 00 Ostrava – Poruba

tel. 732 625 395

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Ralf du Domanie Dela Diva, import z Francie
matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky, PZ, SVP, LZ, MVZ
odbûr: koncem ãervna 2008
kontakt: Zbynûk Kougl, 273 63 Bratronice 182, okr. Kladno

tel. 607 790 333, zkougl@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
otec:  Vir z Florianova dvora, oko hnûdé, 3x v˘born ,̆

CAC, BOB, Klubov˘ vítûz
PZ, LZ, SVP, nos 4, ZO 4, daviã

matka: Gábina z Vlasteckého vrchu, tmav˘ bûlou‰, DKK 0/0,
oko hnûdé, 2x v˘borná, CAJC, CAC, Res. CACIB
PZ, LZ, SZVP I. c., nos 4, ZO 4

odbûr: duben 2008
kontakt: Miroslav Kohout, V Hlinkách 211, 267 42 Broumy

tel. 311 585 346, mobil 723 675 214

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata MMO
oba rodiãe DKK 0/0, 75 % nûmecké krve
otec: Cyril Eben-Ezer
matka: Záfie Andûlsk˘ hrad
odbûr: srpen 2008
kontakt: Jifií Dufek, 592 03 SnûÏné 156

tel. 566 664 175, mobil 737 825 632

Prodám ‰tûÀata MMO
otec:      Argo z Rasetova dvora, DKK 0/1, v˘born ,̆ oko hnûdé

VP II.c.; PZ, LZ,VZ - I.c., nos 4
matka:   Tena z Florianova dvora, DKK 1/0, velmi dobrá, oko hnûdé
             ZV, PZ – I.c., nos 4
odbûr: polovina ãervence 2008
kontakt: Jitka Zeidlová, Sedlec 25, 375 01 T̆ n nad Vltavou

tel.: 775 901 959, 723 019 599

Prodám ‰tûÀata MMO – 2 psy a 1 fenku
otec: Nord Eben-Ezer, DKK 0/0, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
                        PZ I. c., LZ III. c., ZO 4, nos 4
matka: Ara z Florianova dvora, DKK 1/1, v˘borná, Res. CAC, PZ I.c., nos 4
odbûr: ihned
kontakt: Ladislav Smetana, 378 10 âeské Velenice 177

tel. 384 794 369, mobil 737 650 649

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Sent z Florianova dvor, DKK 0/0, oko hnûdé, 55 cm,

PZ, LZ I. c, SVP, MVZ MMO II. c, nos 4, 2x CACIB, BOB
matka: Nancy Buremi, DKK 0/0, PZ, SVP I. cena, VD
odbûr: konec ãervna 2008
kontakt: CHS Ulja-Morava, Jan Ulrich, Jubilejní 8, 628 00 Brno

tel. 545 22 94 78, mobil 737 409 263

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Kastor Eben-Ezer,V, CAC, CACIB, BOB, ZV, PZ, rtg. neg.
matka: Bela z Bílé Telãe,V, CAJC, CAC, CACIB, BOB

ZV, PDO, PZ, LZ, VZ, MVZ CACT Res.CACIT, rtg. neg.
odbûr: koncem ãervna 2008
kontakt: Jaroslav Vofií‰ek, Otmíãe 3, 267 51 Zdice

mobil: 721 113 143, tel. 311 510 710,
e-mail: VoriskovaR@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, DKK 0/0, v˘born ,̆ CAC

ZV, PZ, SZVP, LZ I. c., nos 4
matka: Dora od Lovenky, DKK 0/0, v˘borná, PZ I. c., nos 4
odbûr: ihned
kontakt: Karla Tkáãová, 790 65 Îulová 3, tel. 732 465 988

Prodám ‰tûÀata MMO
matka: Brita z Bílé Telãe, hnûdobílá, v˘‰ka 52 cm,oko hnûdé, DKK 0/1

VD, PZ, SVP I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, DKK 0/0

v˘born ,̆ 2x CAC, 2x CACIB, BOB
LZ, PZ I. c., SVP, MVZ MMO II. c., nos 4, vodiã, ZO 4

odbûr: od 7. ãervence 2008
kontakt: Mgr. Petr Procházka, Radkovská 593, 588 56 Telã, mobil 604 668 753

e-mail: prochazkatelc@seznam.cz, www.zbiletelce.wz.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
po pracovnû a exteriérovû v˘born˘ch rodiãích, vítûzové v˘stav, pracovní zkou‰ky
v prvních cenách, nos 4, tmav˘ pigment, tmavé oko
odbûr: druhá polovina ãervence 2008
kontakt: Ing. Jaroslav ·uk, tel. +420 731 193 157

sukjaroslav@seznam.cz
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VMO
Prodám ‰tûÀata VMO
matka: Besina z JabloÀové zahrady, ãern˘ bûlou‰, v˘borná, DKK 0/0

PZ, SVP, LZ, BZ, VZ
odbûr: duben - kvûten 2008
kontakt: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec n/Cidlinou

mobil 733 576 328
email: ladislav.perny@centrum.cz, http://musterland.wz.cz

Prodám ‰tûÀata VMO
matka:       Una z Tou‰kovsk˘ch polí, DKK 0/0, PZ I. c., v˘stava VD
otec: Omar od Nezdického potoka

DKK 0/0, PZ, LZ, SZVP, MVZ I. c., CACT, ZO 4
5x CAC, 4x CACIB, 7x BOB, Klubov˘ vítûz 2001, âesk˘ ‰ampion

odbûr: v polovinû kvûtna 2008
kontakt: Tomá‰ Hynãík, Úboã 5, 345 43 Koloveã

tel. +420 379 494 388, mobil +420 720 374 251

Prodám ‰tûÀata VMO - 2 pejsky
matka:       Geri od Nezdického potoka, DKK 0/0, 2x CAC, CACIB, BOB

PZ 1.c., BZ 1.c., SZVP vítûz, nos 4, hlasitá na stopû, barva 4
otec: Tom z Tou‰kovsk˘ch polí, DKK 0/0, v˘born ,̆ CACT, CACIT,

V‰estrann˘ vítûz KDO 2001, MRK 1.c.,
PZ, LZ, SZVP, MVZ VMO - v‰e 1.c., nos 4, hlasiã, daviã

odbûr: ihned
kontakt: CHS ze Staromûstsk˘ch vrchÛ, Jana ·Èovíãková, Staré Místo 71, 506 01 Jiãín

tel. 774 541 143 nebo 723 341 143
e-mail: jana.stovickova@email.cz

Prodám ‰tûÀata VMO
matka:       Borka z JabloÀové zahrady

PZ, BZ, ostrá na ‰kodnou, vynikající aport, DKK 0/0
otec: Car z T̆ necké kovárny

SVP, LZ, VZ, PZ, CACIB
odbûr: kvûten 2008
kontakt: Lubo‰ Nûmec, 503 63 Nepolisy 209

tel. +420 728 880 566
e-mail: lubosnemec.nepal@centrum.cz
www.dvaoresaky.estranky.cz

Na‰i sponzofii:
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V¯BOR  KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170

tel. +420 376 599 318, +420 731 530 235
e-mail: kec.sumava@seznam.cz

Místopfiedseda: Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.cz

Hlavní poradce chovu: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Jednatel: Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Ekonom-matrikáfi: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
tel. 565 394 115
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz

V˘cvikáfi: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
757 01 Val. Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

âlen v˘boru: Josef Jeník, Nerudova 618,
533 04 Sezemice, tel. 466 931 195, 724 339 152
e-mail: hana.jenikova@mmp.cz

KRONIKÁ¤ KDO Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
e-mail: luxovad@gmail.com

DOZORâÍ  RADA KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

251 64 Mnichovice 737, tel., fax, zázn. 323 642 119
e-mail: ladislav.mlynek@seznam.cz

âlenové: Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
e-mail: luxovad@gmail.com

Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel. 487 872 867
karelpfeifer@seznam.cz

  Klubové stránky na internetu:  http://www.ohardlouhosrsty.ic.cz
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PORADCI CHOVU
Hlavní poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Poradce chovu MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,

757 01 Vala‰ské Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu Ing. Lenka Fialová, Milence 64,

340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Zpravodaj ã. 76/2008 vychází 30. ãervna 2008.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 77/2008 je 15. listopadu 2008.

Vyti‰tûno jen pro vnitfiní potfiebu, vychází 2x roãnû, zdarma pro ãleny klubu.
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e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
ã. úãtu KDO je 165240379/0800
âeská spofiitelna Pelhfiimov
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